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Domžale, 21. 03. 2005, št. 2    cena z DDV: 2109,50 SIT 

Na podlagi 13. člena Zakona o jav-
nih financah (Ur. list RS, štev. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) in   20.  člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 16/04 – pre-
čiščeno besedilo)  je Občinski svet 
Občine Domžale na svoji 23. seji dne 
16.03.2005 sprejel

O D L O K

O PRORAČUNU OBČINE 
DOMŽALE ZA LETO 2005

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 
opravljajo izplačila samo za namene 
ter do višine, ki sta določena s prora-
čunom in če so za to izpolnjeni vsi z 
zakoni in drugimi predpisi določeni 
pogoji.

Načini proračunske porabe na po-
sameznih postavkah ali področjih na 
podlagi katerih občani in drugi upra-
vičenci lahko pridobivajo sredstva 
iz proračuna, se podrobneje urejajo 
s pravilniki. Pravilnike sprejme ob-
činski svet. 

3. člen

Županja lahko v imenu Občine 
Domžale pogodbeno prevzema tudi 
obveznosti, ki zahtevajo plačilo v pri-
hodnjih proračunskih letih in sicer za 
namene, ki so že vključeni v proraču-
nu tekočega leta. 
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V tekočem letu lahko županja  po-
godbeno prevzame obveznosti iz 
zgornjega odstavka tega člena v na-
slednjih 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 2006 40% navedenih pravic 
porabe in

2.  v ostalih prihodnjih letih 30% na-
vedenih 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 in 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 obvez-
nost 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.

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 
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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 uravno-
vesiti, 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 posamez-
nih 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 županja s sklepi 

lahko prerazporeja proračunska sred-
stva med proračunskimi postavkami 
v okviru posameznega področja pro-
računske porabe v posebnem delu 
proračuna, pri čemer prerazporedit-
ve 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 
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.
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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 
plasirajo tako, da je zagotovljena 
njihova varnost in s tem ni ogrožena 
tekoča likvidnost proračuna. O pla-
siranju sredstev odloča županja, ki 
lahko to pooblastilo prenese na od-
govorno osebo 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. 

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 
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, ob-
resti pa morajo biti vsaj kot trenutno 
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.
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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 2005, 
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.

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 
določila o izvrševanju proračuna, 
tabelaričen del postavk in kontov, 
obrazložitve proračunskih postavk ter 
bilanca prihodkov in odhodkov, račun 
finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja z obrazložitvami.

Sestavni del obrazložitev so tudi ka-
drovski načrt, načrt nabav in gradenj 
osnovnih sredstev potrebnih za delo-
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vanje občine ter program prodaje fi-
nančnega in stvarnega premoženja.

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

Vsi pravilniki, ki so bili sprejeti na 
podlagi Odloka o izvrševanju prora-
čuna Občine Domžale za leto 2004, 
še naprej ostajajo v veljavi. 

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati Odlok o izvrševanju 
proračuna Občine Domžale za leto 
2004.

25. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-6/05
Datum:   16.03.2005

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 20. �lena Statuta ob�ine Domžale (Uradni vestnik št.7/99, 16/04) in 185. �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 23. seji dne 16. marca 2005 sprejel

PRORA�UN

Konto

Ob�ine Domžale za leto 2005
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tiso� SIT

Naziv PRORA�UN
2005
(3)(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.705.386
TEKO�I PRIHODKI (70+71)  3.452.050
DAV�NI PRIHODKI   (700+703+704+706)  3.102.40070
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI�EK 2.226.000700
Dohodnina  2.226.0007000
DAVKI NA PREMOŽENJE   671.800703
Davki na nepremi�nine    481.2007030
Davek od premoženja od stavb     25.000703000
Davek od premoženja od prostorov za po�itek in rekreacijo        500703001
Zamudne obresti od davkov na nepremi�nine        700703002
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a - od pravnih oseb    280.000703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš�a - od fizi�nih oseb    175.000703004
Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemljiš�a          0703005
Davki na premi�nine        1007031
Davek od premoženja - na posest plovnih objektov        100703100
Davki na dediš�ine in darila     10.0007032
Davek na dediš�ine in darila     10.000703200
Zamudne obresti od davka na dediš�ine in darila          0703201
Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premoženje    180.5007033
Davek na promet nepremi�nin - od pravnih oseb     25.000703300
Davek na promet nepremi�nin - od fizi�nih oseb    154.500703301
Davek od prometa nepremi�nin nerezidenti RS      1.000703302
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre�o          0703303
DOMA�I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   204.600704
Davki na posebne storitve     18.0007044
Davek na dobitke od iger na sre�o      6.000704403
Posebna taksa na igralne avtomate     12.000704404
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev    186.6007047
Taksa za obremenjevanje vode     60.000704700
Turisti�na taksa      2.500704704
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest      1.100704708
Druge komunalne takse      8.000704709

         0704710 Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljiš�a in gozda

Požarna taksa          0704713
Priklju�ne takse     20.000704715
Taksa za obremenjevanje okolja     95.000704719
DRUGI DAVKI         0706
Drugi davki          07060
NEDAV�NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)    349.65071
UDELEŽBA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   179.450710
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2005
(1) (2) (3)

Udeležba na dobi�ku javnih podjetij in javnih finan�nih institucij          07100

Prihodki od udeležbe na dobi�ku drugih podjetij in finan�nih institucij          07101

Prihodki od obresti     30.8007102

Prejete obresti od sredstev na vpogled        800710200

Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     30.000710201

Prihodki od premoženja    148.6507103

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljiš�a in gozdove        150710300

Prihodki od najemnin za poslovne prostore     90.000710301

Prihodki od najemnin za stanovanja     49.000710302

Prihodki od drugih najemnin      1.600710304

Prihodki od zakupnin      7.300710305

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij        600710306

Drugi prihodki od premoženja          0710399

TAKSE IN PRISTOJBINE    14.800711
Upravne in druge takse in pristojbine     14.8007111

Upravne in druge takse in pristojbine     11.000711100

Državne upravne takse          0711101

Upravne takse s podro�ja prometa in zvez        300711120

Druge pristojbine      3.500711199

DENARNE KAZNI    12.500712
Denarne kazni     12.5007120

Denarne kazni za prekrške     11.000712001

Denarne kazni v upravni izvršbi          0712005

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora      1.500712007

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     6.400713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)      6.4007130

Prihodki obratov družbene prehrane      3.000713002

Drugi ob�inski prihodki          0713003

Prihodki od po�itniške dejavnosti      3.400713004

DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI   136.500714
Drugi nedav�ni prihodki    136.5007141

Drugi nedav�ni prihodki     10.000714100

Prihodki od komunalnih prispevkov    120.000714105

         0714107 Prispevki in dopla�ila ob�anov za izvajanje programov 
investicijskega zna�aja

Zamudne obresti od komunalnih prispevkov          0714110

Drugi teko�i prihodki      6.500714199

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    108.50072

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    78.500720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     78.5007200

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev          07201

Prihodki od prodaje opreme          07202

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev          07203

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         0721
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv          07210

Prihodki od prodaje drugih zalog          07211

   30.000722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠ� IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2005
(1) (2) (3)

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš� in gozdov          07220

Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš�     30.0007221

Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja          07222

PREJETE DONACIJE (730+731)          073

PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV         0730
Prejete donacije iz doma�ih virov za teko�o porabo          07300

Prejete donacije iz doma�ih virov za investicije          07301

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         0731
Prejete donacije iz tujine za teko�o porabo          07310

Prejete donacije iz tujine za investicije          07311

TRANSFERNI PRIHODKI    144.83674

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN�NIH INSTITUCIJ    144.836740
Prejeta sredstva iz državnega prora�una    144.8367400

Prejeta sredstva iz naslova teko�ih obveznosti državnega prora�una          0740000

Prejeta sredstva iz državnega prora�una za investicije    144.836740001

Druga prejeta sredstva iz državnega prora�una za teko�o porabo          0740004

Prejeta sredstva iz prora�unov lokalnih skupnosti          07401

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja          07402

Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov          07403

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  4.573.574

TEKO�I ODHODKI  (400+401+402+403+409)  1.110.36540

PLA�E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   291.727400
Pla�e in dodatki    252.7804000

Regres za letni dopust      8.8264001

Povra�ila in nadomestila     15.1704002

Sredstva za delovno uspešnost     12.6004003

Nadurno delo      1.0304004

Pla�e za delo po pogodbi          04005

Drugi izdatki zaposlenim      1.3214009

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    42.125401
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     23.7614010

Prispevek za zdravstveno zavarovanje     17.4464011

Prispevek za zaposlovanje        3204012

Prispevek za porodniško varstvo        5984013

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   742.513402
Pisarniški in splošni material in storitve     62.6134020

Posebni material in storitve      4.8004021

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     29.6004022

Prevozni stroški in storitve      1.0004023

Izdatki za službena potovanja      2.3004024

Teko�e vzdrževanje    422.3294025

Najemnine in zakupnine  leasing      1.0004026

Kazni in odškodnine     16.0004027

Drugi operativni odhodki    202.8714029

PLA�ILA DOMA�IH OBRESTI    18.000403
Pla�ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     12.0004031

Pla�ila obresti od kreditov drugim finan�nim institucijam          04032

Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      6.0004033

Pla�ila obresti od vrednostnih papirjev          04034
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2005
(1) (2) (3)

SREDSTVA, IZLO�ENA V REZERVE    16.000409
Teko�a prora�unska rezerva     15.0004090
Rezerva za naravne nesre�e      1.0004091
TEKO�I TRANSFERI (410+411+412+413)  1.635.89641
SUBVENCIJE    64.377410
Subvencije javnim podjetjem          04100
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     64.3774102
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM    818.689411
Transferi nezaposlenim          04110
Družinski prejemki in starševska nadomestila          04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     22.5004112

         04113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam 
vojnega nasilja

Nadomestila pla�        2004115
Štipendije     20.6004117
Drugi transferi posameznikom    775.3894119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM    203.046412
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    203.0464120
DRUGI TEKO�I DOMA�I TRANSFERI   549.784413
Teko�i transferi drugim ravnem države     58.2004130
Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja          04131
Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije      5.0004132
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    486.5844133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.450.21242
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.450.212420
Nakup zgradb in prostorov    259.5764200
Nakup prevoznih sredstev          04201
Nakup opreme     14.3374202
Nakup drugih osnovnih sredstev          04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    773.4114204
Investicijsko vzdrževanje in obnove     49.7374205
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev     68.3464206
Nakup nematerialnega premoženja          04207

   284.8054208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    377.10143
INVESTICIJSKI TRANSFERI    377.101430
Investicijski transferi drugim ravnem države      3.0004300
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam          04301
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     60.6114302
Investicijski transferi javnim podjetjem     95.0004303
Kapitalski transferi finan�nim institucijam          04304
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom          04305
Investicijski transferi posameznikom        5004306

   217.9904307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim 
gospodarskim  zavodom

Investicijski transferi v tujino          04308
III.    PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ   -868.188
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v tiso� SITB. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB
Naziv PRORA�UNKonto

2005
(1) (2) (3)

    69.00075 IV.  PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL    49.000750
Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov     49.0007500
Prejeta vra�ila danih posojil od javnih podjetij          07501
Prejeta vra�ila danih posojil od finan�nih institucij          07502
Prejeta vra�ila danih posojil od privat. podjetij in zasebnikov          07503
Prejeta vra�ila danih posojil od drugih ravni države          07504
Prejeta vra�ila danih posojil od državnega prora�una          07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    20.000751
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih          07510
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.          07511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih     20.0007512

         044 V.  DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441)

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

    69.000VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH

VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)   -799.188
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v tiso� SITC. RA�UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA�UNKonto

2005
(1) (2) (3)

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)          050
DOMA�E ZADOLŽEVANJE         0500
Najeti krediti pri Banki Slovenije          05000
Najeti krediti pri poslovnih bankah          05001
Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoro�ni          0500101
Najeti krediti pri drugih finan�nih institucijah          05002
Najeti krediti pri drugih doma�ih kreditodajalcih          05003
Najeti krediti pri drugih ravneh države          0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja          0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0500302
Najeti krediti pri državnem prora�unu          0500303
Najeti krediti pri drugih doma�ih kreditodajalcih          0500399
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na doma�em trgu          05004
IX. ODPLA�ILA  DOLGA  (550)     46.00055
ODPLA�ILA DOMA�EGA DOLGA    46.000550
Odpla�ila kreditov poslovnim bankam     39.0005501
Odpla�ila kreditov poslovnim bankam - dolgoro�ni krediti     39.000550101
Odpla�ila kreditov drugim finan�nim institucijam          05502
Odpla�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem      7.0005503
Odpla�ila kreditov skladom socialnega zavarovanja          0550301
Odpla�ila kreditov državnemu prora�unu          0550303
Odpla�ila kreditov drugim javnim skladom - kratkoro�ni krediti          0550304
Najeti krediti pri drugih javnih skladih      7.000550305
Odpl�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem          0550399
Odpla�ila glavnice vrednostnih papirjev          05504
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    -46.000
XI.    Stanje denarnih sredstev na ra�unih na dan 01.01. t.l.  1.612.006
XII.   ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RA�UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)   -845.188
XIII.     Sklad izgradnje OŠ Dragomelj   -456.798
XIV.     Sklad Knjižnica Domžale   -236.881
XV.      Rezervni sklad    -23.139
XVI.     Sklad gasilska motorna lestev    -50.000
XVII.    Stanje denarnih sredstev na ra�unih na dan 31.12.t.l.          0
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih
izdatkov v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOddelek
2005

(1) (2) (3)

SKUPAJ  4.573.574
JAVNA UPRAVA    701.13601
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov    541.3130111
Pla�e in drugi izdatki zaposlenim   353.004
Ostali teko�i odhodki in transferi   161.900
Investicijski odhodki in transferi     26.409
Druge splošne zadeve in storitve     71.1230133
Teko�i odhodki in transferi    71.123
Servisiranje javnega dolga     31.0000171
Teko�i odhodki in transferi    31.000
Splošni transferi med javnofinan�nimi institucijami     57.7000180
Teko�i odhodki in transferi    57.700
OBRAMBA     11.70002
Civilna zaš�ita     11.7000220
Teko�i odhodki in transferi    10.200
Investicijski odhodki in transferi     1.500
JAVNI RED IN VARNOST     48.90003
Protipožarna varnost     48.9000320
Teko�i odhodki in transferi    23.900
Investicijski odhodki in transferi    25.000
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    610.63004
Kmetijstvo     50.8260421
Teko�i odhodki in transferi     50.826
Cestni promet    509.5580451
Teko�i odhodki in transferi   248.300
Investicijski odhodki in transferi    261.258
Turizem     23.2650473
Teko�i odhodki in transferi    23.265
Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev     26.9810490
Teko�i odhodki in transferi     26.981
VARSTVO OKOLJA    273.72105
Zbiranje in ravnanje z odpadki     96.0000510
Teko�i odhodki in transferi     1.000
Investicijski odhodki in transferi    95.000
Ravnanje z odpadno vodo    150.5870520
Investicijski odhodki in transferi   150.587
Zmanjševanje onesnaževanja     10.6940530
Teko�i odhodki in transferi     5.200
Investicijski odhodki in transferi     5.494
Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja      3.4400560
Teko�i odhodki in transferi     3.200
Investicijski odhodki in transferi       240
Pokopališka dejavnost     13.0000570
Investicijski odhodki in transferi    13.000
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    597.68606
Stanovanjska dejavnost    166.7060610
Teko�i odhodki in transferi    37.600
Investicijski odhodki in transferi    129.106
Dejavnost na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja    262.2960620
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih
izdatkov v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOddelek
2005

(1) (2) (3)

Teko�i odhodki in transferi     8.000
Investicijski odhodki in transferi    254.296
Oskrba z vodo      3.0340630
Investicijski odhodki in transferi     3.034
Cestna razsvetljava     99.6450640
Teko�i odhodki in transferi    93.500
Investicijski odhodki in transferi     6.145

    66.0050660 Druge zadeve s podro�ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja

Teko�i odhodki in transferi    40.600
Investicijski odhodki in transferi    25.405
ZDRAVSTVO     75.70007
Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva     75.7000760
Teko�i odhodki in transferi    71.600
Investicijski odhodki in transferi     4.100

   684.53108 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije    234.0640810
Teko�i odhodki in transferi   150.500
Investicijski odhodki in transferi    83.564
Kulturne dejavnosti    450.4670820
Teko�i odhodki in transferi   243.150
Investicijski odhodki in transferi   207.317
IZOBRAŽEVANJE  1.353.90709
Predšolska vzgoja    705.6770911
Teko�i odhodki in transferi   623.900
Investicijski odhodki in transferi    81.777
Osnovnošolsko izobraževanje    648.2300912
Teko�i odhodki in transferi   198.800
Investicijski odhodki in transferi   449.430
SOCIALNA VARNOST    215.66310
Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti    215.6631090
Teko�i odhodki in transferi   215.663
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01 - JAVNA UPRAVA v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

JAVNA UPRAVA    701.13601
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov    541.3130111
Pla�e in drugi izdatki zaposlenim   353.004
Pla�e ob�inske uprave    325.7041101
Pla�e in dodatki    234.1364000
Regres za letni dopust      8.5374001
Povra�ila in nadomestila     14.5004002
Sredstva za delovno uspešnost     12.6004003
Nadurno delo      1.0304004
Drugi izdatki zaposlenim        7214009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     21.7004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     15.9004011
Prispevek za zaposlovanje        2404012
Prispevek za porodniško varstvo        3404013
Drugi operativni odhodki     16.0004029
Pla�e županje in podžupanov     27.3001102
Pla�e in dodatki     16.6444000
Regres za letni dopust        2894001
Povra�ila in nadomestila        6704002
Drugi izdatki zaposlenim        6004009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      2.0614010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje      1.5464011
Prispevek za zaposlovanje         804012
Prispevek za porodniško varstvo        2584013
Drugi operativni odhodki      5.1524029
Ostali teko�i odhodki in transferi   161.900

    21.6001103 Pla�e in sejnine ob�inskih svetnikov ter �lanov delovnih teles 
ob�inskega

Drugi operativni odhodki     21.6004029
     1.0001104 Avtorski honorarji in sejnine �lanov projektnih skupin ter sejnine 

�lanov komisij pri ob�inski upravi

Drugi operativni odhodki      1.0004029
Materialni stroški ob�inske uprave     70.0001105
Pisarniški in splošni material in storitve     26.0004020
Posebni material in storitve      1.0004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     25.0004022
Prevozni stroški in storitve      1.0004023
Izdatki za službena potovanja      2.0004024
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Drugi operativni odhodki     14.0004029
Materialni stroški Ob�inskega sveta in Nadzornega odbora     10.0001106
Pisarniški in splošni material in storitve      6.0004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022
Drugi operativni odhodki      3.0004029
Stroški tujih storitev za  izvrševanje prora�una     16.0001107
Pisarniški in splošni material in storitve        5004020
Drugi operativni odhodki     15.5004029
Stroški skupne porabe     14.0001108
Pisarniški in splošni material in storitve      9.0004020
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01 - JAVNA UPRAVA v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022

Izdatki za službena potovanja        3004024

Teko�e vzdrževanje      1.7004025

Investicijsko vzdrževanje in obnove      2.0004205

Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme     15.0001109

Pisarniški in splošni material in storitve        5004020

Teko�e vzdrževanje     14.5004025

Sredstva za delovanje politi�nih strank     10.3001110

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.3004120

Sredstva za delovanje svetniških skupin      2.0001111

Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020

Drugi operativni odhodki      1.0004029

Nagrade nadzornega odbora      2.0001112

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Investicijski odhodki in transferi     26.409
Nabava opreme in inventarja     12.0001114

Najemnine in zakupnine  leasing      1.0004026

Nakup opreme     11.0004202

Obnova ob�inske stavbe     10.0001115

Investicijsko vzdrževanje in obnove     10.0004205

Pokrivanje obveznosti preteklih let      4.4091199

Drugi operativni odhodki      2.5724029

Nakup opreme      1.8374202

Druge splošne zadeve in storitve     71.1230133

Teko�i odhodki in transferi    71.123
Dotacija organizacijam in društvom      1.9001301

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.9004120

�lanarine, pokroviteljstvo in sponzorstva      4.9001302

Pisarniški in splošni material in storitve        9004020

Drugi operativni odhodki        5004029

Drugi transferi posameznikom        5004119

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120

Ob�inske prireditve, proslave, priznanja in poroke      8.7001303

Pisarniški in splošni material in storitve      2.3504020

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.3504120

Informiranje javnosti      3.5001304

Pisarniški in splošni material in storitve      3.5004020

Razvojni programi      7.5001305

Drugi operativni odhodki      7.5004029

Sredstva za boži�ne in novoletne prireditve      5.0001306

Pisarniški in splošni material in storitve        6004020

Posebni material in storitve      3.8004021

Drugi operativni odhodki        6004029

Splošna prora�unska  rezervacija     15.0001307

Teko�a prora�unska rezerva     15.0004090

Izlo�itev sredstev v stalno rezervo      1.0001308

Rezerva za naravne nesre�e      1.0004091

Obveznosti iz naslova sodb     16.0001309
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01 - JAVNA UPRAVA v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Kazni in odškodnine     16.0004027

Pomo� ob nesre�ah      1.5001310

Drugi transferi posameznikom      1.5004119

Mednarodno sodelovanje        5001312

Drugi operativni odhodki        5004029

Stroški postopka vra�anja v telekomunikacijsko omrežje      4.0001313

Pla�e in dodatki      2.0004000

Drugi operativni odhodki      2.0004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let      1.6231399

Pisarniški in splošni material in storitve        1734020

Drugi operativni odhodki        7504029

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        7004120

Servisiranje javnega dolga     31.0000171

Teko�i odhodki in transferi    31.000
Odpla�ilo obresti in stroški garancij     20.0001701

Drugi operativni odhodki      5.0004029

Pla�ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     12.0004031

Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      3.0004033

Refundacija dolgoro�nih kreditov     11.0001702

Drugi operativni odhodki      8.0004029

Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      3.0004033

Splošni transferi med javnofinan�nimi institucijami     57.7000180

Teko�i odhodki in transferi    57.700
Sredstva za redno dejavnost KS     57.7001801

Teko�i transferi drugim ravnem države     57.7004130
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02 - OBRAMBA v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

OBRAMBA     11.70002
Civilna zaš�ita     11.7000220
Teko�i odhodki in transferi    10.200
Usposabljanje pripadnikov enot za zaš�ito in reševanje      3.4002201
Pisarniški in splošni material in storitve        2004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        2004022
Drugi operativni odhodki      2.5004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120
Tehni�no reševalna in osebna oprema enot      2.3002202
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      2.3004302
Vzdrževanje  sistema za alarmiranje      3.5002203
Teko�e vzdrževanje      3.5004025
Vzdrževanje javnih zakloniš�        8002204
Teko�e vzdrževanje        8004025
Refundacije pla�  za CZ        2002205
Nadomestila pla�        2004115
Investicijski odhodki in transferi     1.500
Tehni�no reševalna in osebna oprema enot      1.5002206
Nakup opreme      1.5004202

03 - JAVNI RED IN VARNOST v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

JAVNI RED IN VARNOST     48.90003
Protipožarna varnost     48.9000320
Teko�i odhodki in transferi    23.900
Pla�e Centra požarne varnosti Domžale      9.8003201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      9.8004133
Redna dejavnost Gasilske zveze      4.9003202
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      4.9004133
Požarna dejavnost      6.1003203
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.1004133
Sofinanciranje programov mladih gasilcev      1.1003205
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.1004120
Gasilska Olimpiada in 50. obletnica GZD      2.0003208
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.0004120
Investicijski odhodki in transferi    25.000
Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost     11.0003204
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     11.0004302
Požarni sklad     14.0003206
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     14.0004302
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04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    610.63004
Kmetijstvo     50.8260421
Teko�i odhodki in transferi     50.826
Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti      2.0504201
Pisarniški in splošni material in storitve         504020
Drugi operativni odhodki         504029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.8004102
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        1504120
Dotacije društvom in organizacijam s podro�ja kmetijstva in živali      1.6004202
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.6004120
Subvencioniranje osemenevanja živine      6.8504203
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.8504102
Zavarovanje plemenske živine in poljš�in      3.6004204
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.6004102
Pospeševanje razvoja kmetijstva - posojila        8504205
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        8504102
Pospeševanje razvoja podeželja in uvajanje CRPOV      2.0004206
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.0004102

     3.8004207 Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemljiš�a
in gozdne ceste

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.8004102
Štipendija za kmetijsko izobraževanje      1.6004208
Štipendije      1.6004117
Subvencioniranje analiz mleka na somatske celice      1.3004209
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.3004102
Sofinanciranje strojnih storitev      2.4004210
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4004120
Varstvo zapuš�enih živali      4.0004212
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.0004120
Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora      3.6004213
Teko�e vzdrževanje      3.6004025
Subvencioniranje prevoza mleka      3.7004214
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.7004102
Vzdrževanje poljskih poti      1.1004215
Teko�e vzdrževanje      1.1004025
Vzdrževanje melioracijskih jarkov      2.0004216
Teko�e vzdrževanje      2.0004025
Sofinanciranje projektne dokumentacije      2.0004217
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.0004102
Subvencioniranje ohranjanja kulturne dediš�ine - kozolci      1.0004218
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.0004102
Pokrivanje obveznosti preteklih let      7.3764299
Teko�e vzdrževanje      1.2004025
Drugi operativni odhodki        3004029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      5.8664102
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         104120
Cestni promet    509.5580451
Teko�i odhodki in transferi   248.300
Vzdrževanje javnih prometnih površin    132.0004501
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04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Teko�e vzdrževanje    132.0004025
Zimska služba     62.0004502
Teko�e vzdrževanje     62.0004025
Talna signalizacija na cestah     15.0004503
Teko�e vzdrževanje     15.0004025
Vzdrževanje gozdnih cest      1.3004504
Teko�e vzdrževanje      1.3004025
Ukrepi za pove�anje varnosti prometa     17.0004505
Teko�e vzdrževanje     17.0004025
Odprava arhitektonskih ovir      1.0004506
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest     20.0004507
Drugi operativni odhodki     20.0004029
Investicijski odhodki in transferi    261.258
Projekti v cestno infrastrukturo      9.5004509

     9.5004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Gradnja ceste Petra Majdi�a     13.0004510
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     13.0004204
Ureditev Breznikove ceste v Ihanu     10.0004511
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Plo�nik Vir - Dob     19.0004512
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     19.0004204
Plo�nik in kolesarska steza Podre�je - Šumberk     20.0004514
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Obvoznica Vir (jezi�ek Tosama)     30.0004522
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     30.0004204
Prometni ukrepi pri OŠ Dob in OŠ Ihan      8.0004528
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Ureditev križiš�a v Radomljah     40.0004532
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     40.0004204
Obnova Vaške poti v Preserjah     23.0004534
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     23.0004204
Rekonstrukcija ceste Tabor v Domžalah      5.0004535
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
Plo�nik in most Šolska - Jarše      8.0004536
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Rekonstrukcija Gregor�i�eve      8.0004538
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     67.7584599
Teko�e vzdrževanje      3.6694025
Drugi operativni odhodki      1.6094029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     59.7434204

     2.7374208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Turizem     23.2650473
Teko�i odhodki in transferi    23.265
Spodbujanje razvoja  turizma      7.8004701
Pisarniški in splošni material in storitve      3.0004020
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04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Drugi operativni odhodki      3.8004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam      1.0004120
Turisti�na društva      2.5004702

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Promocija ob�ine      2.4004703

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4004120
Celostna podoba ob�ine      2.4004704

Drugi operativni odhodki      2.4004029
Sofinanciranje razvoja turizma podjetne regije        7504706

Drugi operativni odhodki        7504029
Sodelovanje pri projektu "Po poteh dediš�ine"      1.4004707

Drugi operativni odhodki      1.4004029
Prireditev ob 80. obletnici imenovanja Domžal za trg      6.0004708

Drugi operativni odhodki      6.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let         154799

Drugi operativni odhodki         154029

04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev     26.9810490

Teko�i odhodki in transferi     26.981
Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - posojila     12.0004901

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     12.0004102

     4.0004902 Spodbujanje obrti in podjetništva - dualni sistem; 
izobraževanje podjetnikov

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      4.0004102

Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo     10.0004903

Drugi operativni odhodki     10.0004029

Pokrivanje obveznosti preteklih let        9814999

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        3814102

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        6004120
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05 - VARSTVO OKOLJA v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

VARSTVO OKOLJA    273.72105
Zbiranje in ravnanje z odpadki     96.0000510
Teko�i odhodki in transferi     1.000
Najem javnih sanitarij      1.0005101
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Investicijski odhodki in transferi    95.000
Sanacija in ureditev deponije     95.0005102
Investicijski transferi javnim podjetjem     95.0004303
Ravnanje z odpadno vodo    150.5870520
Investicijski odhodki in transferi   150.587
Projekti v kanalizacijo      5.0005202

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Izgradnja kanalizacije v Ihanu     32.0005203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     32.0004204
Kanalizacija Dragomelj     18.0005204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     18.0004204
Izgradnja meteorne kanalizacije in protipoplavni ukrepi v Prelogu     30.0005205
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     30.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     65.5875299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     64.1254204

     1.4624208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Zmanjševanje onesnaževanja     10.6940530
Teko�i odhodki in transferi     5.200
Sanacija okoljskih bremen      1.0005301
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Akcija "�ista in zelena ob�ina Domžale"      4.2005302
Teko�e vzdrževanje      4.2004025
Investicijski odhodki in transferi     5.494
Pokrivanje obveznosti preteklih let      5.4945399

     5.4944208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja      3.4400560
Teko�i odhodki in transferi     3.200
Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih  podatkov      1.0005601
Pisarniški in splošni material in storitve      1.0004020
Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in društev      1.2005602
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.2004120
Okoljska promocija, ozaveš�anje, izobraževanje in informiranje      1.0005603
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Investicijski odhodki in transferi       240
Pokrivanje obveznosti preteklih let        2405699
Pisarniški in splošni material in storitve        2404020
Pokopališka dejavnost     13.0000570
Investicijski odhodki in transferi    13.000
Pokopališ�e Domžale      3.0005701
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.0004204
Pokopališ�e Šentpavel      1.0005702
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05 - VARSTVO OKOLJA v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

     1.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokopališ�e Homec      4.0005703

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      4.0004204
Pokopališ�e  Krtina      5.0005704

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
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06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI 
       RAZVOJ v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    597.68606
Stanovanjska dejavnost    166.7060610
Teko�i odhodki in transferi    37.600
Projekt sanacije in revitalizacije SPB      3.0006101

     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

     5.0006103 Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske 
odškodninske družbe

Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije      5.0004132
Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori      3.6006104
Drugi operativni odhodki      3.6004029
Redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov      7.0006105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        7004022
Teko�e vzdrževanje      6.3004025
Pokrivanje najemnim do pogodbene višine      7.0006106
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      7.0004112
Pospeševanje gradnje in prenove - kreditiranje      5.0006107
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      5.0004102
Obveznosti do upravnikov      6.0006108
Drugi operativni odhodki      6.0004029
Pla�ilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov      1.0006110
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Investicijski odhodki in transferi    129.106
Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov      8.0006111
Investicijsko vzdrževanje in obnove      8.0004205
Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov     15.0006112
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     15.0004204
Gradnja in nakup stanovanj ter drugih objektov     75.0006113
Nakup zgradb in prostorov     75.0004200
Študije in strokovne podlage      5.0006114

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     26.1066199
Drugi operativni odhodki      6.3094029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     19.7094204

        884208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Dejavnost na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja    262.2960620
Teko�i odhodki in transferi     8.000
Ob�inska geodetska in informacijska dejavnost      8.0006201
Drugi operativni odhodki      6.0004029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      2.0004204
Investicijski odhodki in transferi    254.296
Izdelava prostorskih aktov     50.0006202

    50.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pridobivanje stavbnih zemljiš�     73.0006203
Drugi operativni odhodki      9.5004029
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev     63.5004206
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       RAZVOJ v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Izdelava programov komunalnega opremljanja      3.0006204
     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Izdelava projektne dokumentacije      5.0006205
     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Obnova in izgradnja komunalnih vodov     23.7966206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     23.7964204
Študija izvedljivosti projekta doma po�itka v Dobu      2.0006208

     2.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     97.5006299
Drugi operativni odhodki      2.9644029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     34.4754204
Nakup zemljiš� in naravnih bogastev      4.8464206

    55.2154208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Oskrba z vodo      3.0340630
Investicijski odhodki in transferi     3.034
Projekti v vodovod      2.0006301

     2.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      1.0346399
     1.0344208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Cestna razsvetljava     99.6450640
Teko�i odhodki in transferi    93.500
Tokovina javne razsvetljave     54.0006401
Teko�e vzdrževanje     54.0004025
Boži�no - novoletna okrasitev ob�ine      4.5006402
Drugi operativni odhodki      4.5004029
Vzdrževanje javne razsvetljave in prometno  svetlobne signalizacije     35.0006403
Teko�e vzdrževanje     15.0004025
Investicijsko vzdrževanje in obnove     20.0004205
Investicijski odhodki in transferi     6.145
Pokrivanje obveznosti preteklih let      6.1456499
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije        4084204
Investicijsko vzdrževanje in obnove      5.7374205

    66.0050660 Druge zadeve s podro�ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja

Teko�i odhodki in transferi    40.600
Urejanje voda in protipoplavni ukrepi      3.0006601
Teko�e vzdrževanje      3.0004025
Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme     20.6006602
Teko�e vzdrževanje     20.6004025
Prostorsko informacijski sistem      2.0006603
Pisarniški in splošni material in storitve      2.0004020
Ureditev parka Domžale     15.0006604
Teko�e vzdrževanje     15.0004025
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       RAZVOJ v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Investicijski odhodki in transferi    25.405
Komunalno opremljanje stavbnih zemljiš�     10.0006606

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     15.4056699

Teko�e vzdrževanje     10.3604025
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.5614204

     3.4844208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

07 - ZDRAVSTVO v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

ZDRAVSTVO     75.70007
Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva     75.7000760
Teko�i odhodki in transferi    71.600
Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih     60.0007601
Drugi transferi posameznikom     60.0004119
Mrliško pregledna služba      5.6007602
Pisarniški in splošni material in storitve      5.6004020
Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga      6.0007603
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.0004133
Investicijski odhodki in transferi     4.100
Sofinanciranje preventivnih programov      4.1007604
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      4.1004307
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08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

   684.53108 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

Dejavnosti na podro�ju športa in rekreacije    234.0640810
Teko�i odhodki in transferi   150.500
Program športa in rekreacije     54.0008101
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     54.0004120
Sofinanciranje športnih objektov in opreme, ki niso v lasti ob�ine      4.0008102
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Teko�i transferi drugim ravnem države        5004130
Investicijski transferi drugim ravnem države        5004300

     4.0008103 Sofinanciranje ve�jih športnih prireditev in udeležba športnikov
na ve�jih in mednarodnih prireditvah

Drugi transferi posameznikom      1.2004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.8004120
Javni zavod za šport in rekreacijo     24.0008104
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     24.0004133
Športna zveza Domžale        5008105
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120

     8.5008106 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena  - Dom športnih 
organizacij in ve�namenska ploš�ad

Teko�e vzdrževanje      3.5004025
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      5.0004307
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - Hala KC      6.0008107
Teko�e vzdrževanje      6.0004025
Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - Športni park Vir      3.0008108
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      2.0004302

    19.0008109 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena 
- Športni park Domžale

Teko�e vzdrževanje     19.0004025
     4.0008110 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena - 

Teniška dvorana in igriš�e

Investicijsko vzdrževanje in obnove      4.0004205
Sofinanciranje Športnega parka Dob      3.0008111
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Investicijski transferi drugim ravnem države        5004300
Sofinanciranje Športnega parka Ihan      3.0008112
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Investicijski transferi drugim ravnem države        5004300
Športni programi za ŠŠD     10.5008113
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.5004120

     6.0008117 Vzdrž. in upr. športnih objektov ob�inskega pomena 
- Kopališ�e Domžale

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.0004120
100 let TVD Partizan Domžale      1.0008119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Investicijski odhodki in transferi    83.564
Športni park Domžale     40.0008115
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     36.0004204
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08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

     4.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Odkupi v Športnem parku Domžale     23.5008116
Nakup zgradb in prostorov     23.5004200
Drsališ�e Domžale     10.0008120
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom     10.0004307
Pokrivanje obveznosti preteklih let     10.0648199
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120

     1.4934208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      1.0004302
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom      4.5714307
Kulturne dejavnosti    450.4670820
Teko�i odhodki in transferi   243.150
Knjižnica Domžale - redna dejavnost    103.0008201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    103.0004133
Sofinanciranje  kulturnih prireditev      5.4008202
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.4004120
Zveza kulturnih društev     15.7008203
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     15.7004120
Sklad za ljubiteljsko kulturo      5.3008204
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.3004120
Založniška dejavnost      2.7008205
Drugi transferi posameznikom        4004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.4004120
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        9004133

     6.2008206 Pustovanje, miklavževanje, boži�no novoletne prireditve 
in silvestrovanje

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.2004120
Kulturni dom Franca Bernika Domžale     52.5008207
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     52.5004133
Galerija Domžale      1.5008208
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.5004133
Letno gledališ�e Dob      2.0008209
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      2.0004302
Teko�e vzdrževanje spominskih obeležij      1.0008210
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Glasilo Slamnik     17.0008211
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     17.0004133
Godba Domžale      2.5008212
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Gosti�evi dnevi      1.8008213
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.8004120
Simfoni�ni orkester Domžale   Kamnik      1.0508214
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0504120
Obnova poletnega gledališ�a Studenec      8.0008215
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      8.0004302
Pustni karneval Vir      1.5008216
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
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08 - REKREACIJA,KULTURA IN DE. NEPR.ORG., ZRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

Mladinski Kulturni center     14.0008217
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022
Drugi operativni odhodki      3.5004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      9.5004120
Obeležitev obletnice smrti Matije Tomca      2.0008220
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.0004120
Investicijski odhodki in transferi   207.317
Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov      7.0008218
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      7.0004302
Ohranjanje kulturne dediš�ine      9.0008219

     1.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi drugim ravnem države      1.5004300
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      6.0004302
Investicijski transferi posameznikom        5004306
Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva za Knjižnico Domžale     14.0008221
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     14.0004307
Muzejska dejavnost      2.0008223
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      2.0004307
Mena�nikova doma�ija      1.7008224
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        7004022
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Sklad Knjižnica Domžale    120.0008226
Nakup zgradb in prostorov    120.0004200
Izgradnja Knjižnice Domžale - sredstva države     41.0768229
Nakup zgradb in prostorov     41.0764200
Pokrivanje obveznosti preteklih let     12.5418299
Teko�e vzdrževanje      1.0004025
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4864120
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      7.3114302
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      1.7444307
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09 - IZOBRAŽEVANJE v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

IZOBRAŽEVANJE  1.353.90709
Predšolska vzgoja    705.6770911
Teko�i odhodki in transferi   623.900
Stroški izvajanja programa otroškega varstva    618.0009101
Drugi transferi posameznikom    588.0004119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     30.0004133
Predšolski programi      2.9009103
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.9004133
Vzgojni pripomo�ki v vrtcih      3.0009104
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      3.0004133
Investicijski odhodki in transferi    81.777
Oprema oddelkov vrtcev     11.0009106
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     11.0004307
Investicijsko vzdrževanje vrtcev     26.0009107
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     26.0004307
Vzdrževanje otroških igriš�     10.0009108
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        7404133
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      9.2604307
Vrtec Bistra     25.0009109
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204

     5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      9.7779199
     2.9514208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      6.8264307
Osnovnošolsko izobraževanje    648.2300912
Teko�i odhodki in transferi   198.800
Materialni stroški osnovnih šol    103.0009201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb    103.0004133
Vzgoja in varnost v cestnem prometu        9009202
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        9004133
Prevozi u�encev     42.0009203
Drugi transferi posameznikom     42.0004119
Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja      2.5009204
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.5004133
Prireditev za odli�njake in sre�anje upokojenih u�iteljev in vzgojiteljev      3.2009205
Drugi transferi posameznikom      2.1004119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.1004133
Varstvo u�encev - voza�ev      2.3009206
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      2.3004133
Tuj jezik na razredni stopnji      6.6009207
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      6.6004133
Štipendije Ob�ine Domžale     19.0009208
Štipendije     19.0004117
Sofinanciranje  zimovanja      2.8009209
Drugi transferi posameznikom      2.8004119
Društva s podro�ja raziskovanja ter tehni�ne kulture      1.5009210
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
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09 - IZOBRAŽEVANJE v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

     1.5009211 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti in drugih oblik 
izobraževanja na podro�ju raziskovanja

Drugi transferi posameznikom        2004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        6004120
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        7004133
Delo z mladimi      2.5009212
Drugi transferi posameznikom        3004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb        7004133
Gimnazija Domžale      8.0009213
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      8.0004133
Mladinski svet      3.0009214
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Investicijski odhodki in transferi   449.430
Oprema šol     29.0009215
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     29.0004307
Investicijsko vzdrževanje šol     63.0009216
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     63.0004307
Gradnja OŠ Dragomelj - sredstva države     89.7609218

    89.7604208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Sklad OŠ Dragomelj    167.1989220
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    167.1984204
Prizidek k OŠ Dob     50.0009221
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     40.0004204

    10.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

OŠ Ihan      3.0009222
     3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

Pokrivanje obveznosti preteklih let     47.4729299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.3964204

    12.5874208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     31.4894307
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10 - SOCIALNA VARNOST v tiso� SIT

Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.
2005

(1) (2) (3)

SOCIALNA VARNOST    215.66310
Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti    215.6631090
Teko�i odhodki in transferi   215.663
Preventivni socialni programi za mlade in samopomo�ne skupine      7.2000902
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      7.2004133
Ob�inske denarne pomo�i     20.0000903
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     15.5004112
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      4.5004133
Oskrbnine     62.0000904
Drugi transferi posameznikom     62.0004119
Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva ter javna kuhinja     13.0000905
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     13.0004120
Sofinanciranje javnih del     10.0000906
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     10.0004102

    70.0000907 Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomo�i
ostarelim na domu

Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     70.0004133
Sofinanciranje dijaških vozovnic     13.0000908
Drugi transferi posameznikom     13.0004119
Center za mlade     15.5000909
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb     15.5004133
Preventivni program za boj proti drogam      2.1000910
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.1004120
Pokrivanje obveznosti preteklih let      2.8630999
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        2304102
Drugi transferi posameznikom      1.3894119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb      1.2444133
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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 

državni upravi, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospo-
darske dejavnosti,  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, 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, pri-

pravništva ter plačila drugim osebam, ki občasno na podlagi pogodb o delu, 
izvajajo določena dela. Iz te postavke se plača tudi enkratni znesek dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja zaposlenim, ki se mesečno (ob obračunu plač) 
vrača v proračun. Osnova za določitev delovnih mest, način obračuna plač in 
višino izhodišč za obračun plač določa država. Iz te postavke se izplačujejo 
tudi povrnitve materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in pro-

jekcije BOD za 12 mesecev. Dobljena masa plač je nato indeksirana s 3,04% 
rastjo letne mase BOD za vse zaposlene, dodan pa je znesek, ki naj bi po do-
sedanjih izhodiščih bil namenjen za dodatno pokojninsko zavarovanje. Podatki 
za izračun višine postavke 1101 plače občinske uprave, po vseh stroškovnih 
kontih in njihovih vsebinah, so izračunani na podlagi Dogovora o višini in na-
činu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 
2005. Posledica vsega naštetega je tudi porast stroškov plač.

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 
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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 občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter pov-
račilih stroškov, ki ga je sprejel Občinski svet. 

Opis namena porabe:
Zagotavljanje sredstev za izplačila plač nepoklicne županje in podžupana 

in dveh poklicnih podžupanov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina plač na postavki 1102 je izračunana na podlagi predpisanih količnikov 

za profesionalne podžupane (kot ostali zaposleni), za neprofesionalno županjo 
se izračunava nagrada za nepoklicno opravljanje funkcije, ki znaša 50% plače, 
ki bi jo prejemala, če bi opravljala funkcijo profesionalno, za nepoklicnega 
podžupana pa se vrši izračun v določenem procentu, ki ga s sklepom določa 
županja, od izračunanega količnika za nepoklicno opravljanje funkcije.

Pričakovani cilji:
Plačilo dela županje in treh podžupanov.
Dinamika financiranja:
Izplačila se enakomerno izplačujejo preko celega leta.

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 ob-
činskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračil stroškov, ki 
ga je sprejel Občinski svet določa sejnine in nagrade članov občinskega sveta 
in  drugih članov delovnih teles občinskega sveta. 

Opis namena porab: 
Zagotavljanje plačila za opravljanje funkcije občinskega svetnika Občine 

Domžale in sejnin članov delovnih teles Občinskega sveta.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Sredstva v letu 2005 se zvišajo za 0,6 mio sit. 
Pričakovani cilji: 
Plačilo za opravljanje funkcije občinskih 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 sej-
nine članov komisij pri občinski upravi

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah 

članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov 
ter povračilih stroškov, Zakon o avtorski pravici in njim sorodni pravici.

Opis namena porabe: 
V občini Domžale je ustanovljenih več projektnih skupin, katerih glavna 

naloga je priprava in izdelava strateških pogledov razvoja občine Domžale na 
različnih segmentih ali pa koordinirano delo različnih nosilcev nalog. Enako 
je ustanovljenih več komisij, ki oblikujejo predloge za posamezne odločitve 
na posameznih področjih.  

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Na podlagi obsega in dinamike dela v preteklem letu.
Pričakovani cilji:
Plačilo nadomestila za delo članov projektnih skupin ter v komisijah in odkup 

avtorskih pravic pri delu članov projektnih skupin.
Dinamika financiranja:    
Izplačilo se izvrši po končanem delu projektne skupine, glede na dosedanjo 

prakso pa je večina izplačil praviloma izvršena  proti koncu koledarskega 
leta.

1105 - Materialni  stroški občinske uprave

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe: 
S te postavke se financirajo materialni stroški, ki nastanejo kot posledica 

delovanja občinske uprave in upravne stavbe. Sem sodijo stroški elektrike, 
komunalnih storitev, poštnih storitev, pisarniški material, drobni inventar, za-
varovanje objektov, službene poti, izobraževanje, delovanje sindikata, varnosti 
pri delu, varovanja, čiščenja in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Postavka se nekoliko poviša na podlagi porabe v preteklem letu ter pred-

videnega povečanja stroškov računalniških storitev ter računalniškega ma-
teriala.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske 

uprave.
Dinamika financiranja:  
Izplačila preko celega leta.
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1106 - Materialni stroški Občinskega sveta in Nadzornega odbora

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe: 
Iz postavke se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih 

delovnih teles, sredstva so namenjena za  morebitne seminarje in strokovne eks-
kurzije svetnikov in članov nadzornega odbora, tisk Uradnega vestnika, drugih 
publikacij za potrebe članov občinskega sveta  ter drugi materialni stroški, ki 
so potrebni za nemoteno delovanje občinskega sveta in Nadzornega odbora.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Postavka je glede na predvideno porabo enaka kot v letu  2004. 
Pričakovani cilji: 
Zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinskega 

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, Zakon 

o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje.

Opis namena porabe: 
Ta postavka je namenjena plačilu notarskih in odvetniških storitev, ki jih ob-

čina 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 finanč-

nega prometa težko določljiva. V letu 2004 je postavka vsebovala izvedene 
stroške cenitve banke ter plačilo storitve davčni upravi katero so nam zaraču-
nali v letu 2004 namesto v letu 2003, zato se  postavka v letu 2005 znižuje za 
višino teh dveh stroškov, sicer predvidevamo, da bo poraba sredstev približno 
enaka kot v preteklem letu.

Pričakovani cilji:
Zagotavljanje pravne zaščite koristi občine, plačila storitev obveznih po-

stopkov drugih državnih organov.
Dinamika financiranja:  
Izplačila preko celega leta.
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1108 - Stroški skupne porabe

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o upravi.
Opis namena porabe: 
Občina Domžale je v določenih zadevah dejansko in formalno vezana na 

vzdrževanje skupnih objektov in naprav. Tu je mišljeno predvsem skupno 
poslovanje v stavbi s skupno opremo z upravno enoto ter poplačilo stroškov, 
ki so vezani na objekte v solastnini občin nastalih na območju bivše občine 
Domžale. Obenem se iz sredstev te postavke zagotavlja pokrivanje stroškov 
nabav in vzdrževanja, ki se nanašajo na obratovanje menze, počitniških  ob-
jektov in skupnih prostorov. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Višina postavke se načrtuje na podlagi predvidenega prometa v menzi, upo-

rabi počitniških objektov ter predvidenega vzdrževanja menze, počitniških in 
skupnih  objektov ter prostorov.

Pričakovani cilji:
Vzdrževanje objektov in naprav, ki so v souporabi ter zagotovitev prehrane 

delavcev.
Dinamika financiranja: 
Izplačila preko celega leta.

1109 - Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe: 
Iz te postavke se krije investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe in drugih 

objektov, ki so v neposredni uporabi občine, pleskanje prostorov, vzdrževalna 
dela na vodovodu, kanalizaciji, popravila in obnova pohištva, vzdrževanje 
kurilnih in klimatskih naprav, električnih instalacij, servis dvižne ploščadi za 
invalide, nadgradnje in vzdrževanje računalniških programov ter priklopi na 
različne računalniške baze ter druga 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.
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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 politična 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 delovanja 

svetniških skupin občinskega sveta.  
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina postavke za leto 2005 ostaja enaka kot v letu 2004. Koriščenje sredstev 

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 funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles 

Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stro-
škov. 

Opis namena porabe: 
Zagotavljanje dela nadzornega odbora.
Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Na podlagi ocene obsega dela nadzornega odbora. 
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Pričakovani cilji:
Kritje stroškov v zvezi z delom nadzornega odbora.
Dinamika financiranja:
Po programu dela nadzornega odbora, 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 ter za-

menjavi iztrošene opreme in inventarja. Plan nabav je del načrta nabave in 
gradenj v tekočem letu.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Postavka se na podlagi potrebnih nabav in zamenjav, v primerjavi s preteklim 

letom zniža za 0,5 mio. 
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje kvalitete 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 poslovnem objektu na Ljubljanski 69 a je zaradi dotrajanosti potrebno ob-

noviti kanalizacijo, okna, vrata, stenske in talne obloge ter elektro inštalacijo. 
Na dvorišču poslovne stavbe je potrebno sanirati jaške ter celostno urediti 
dvorišče po rušenju montažnega objekta.

Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Ocena občinske strokovne službe. 
Pričakovani cilji:
Ureditev poslovnih prostorov  in dvorišča.
Dinamika financiranja:
Po končanih delih, predvidoma v drugi polovici leta.
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1199 – 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi pogoji 

za izplačilo.

0133 - Druge splošne zadeve in storitve

1301 Dotacija organizacija in društvom

Pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Opis namena porabe
Sredstva v višini  1.950 mio  sit se namenja za delovanje: 
Občinskega odbora ZZB NOV Domžale -  0,79 mio sit
Občinske konference častnikov Domžale  -  0,39 mio sit
Zveze vojnih veteranov za Slovenijo – 0,39 mio sit
Združenje mobilizirancev Domžale – 0,11 mio sit
Društvo izgnancev Domžale – 0,11 mio sit.
Društvo vojaških vojnih invalidov Domžale – 0,11 mio sit 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev glede na lansko leto ostaja enak. Pri določitvi deležev za 

posamezno organizacijo oz. društvo se upošteva število članov ter aktivnosti 
društva ter način njihovega delovanja.                

Pričakovani cilji:
Dotacije omogočajo delovanje teh organizacij in društev, saj lastnih prihod-

kov – razen članarine praktično nimajo, večina pa mora  pokrivati osnovne 
materialne stroške (najemnina, voda, elektrika ipd.)

Dinamika financiranja:
Do sprejema proračuna po dvanajstinah iz leta 2004, nato poračun in dva-

najstine glede na odobrena sredstva v letu 2005.
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1302 - Članarine pokroviteljstva in sponzorstva

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje 

programov prireditev in drugih aktivnosti iz Proračuna občine Domžale
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za pokrivanje članarine  Zvezi slovenskih občin, stro-

škov sodelovanja z drugimi občinami ter finančni podpori občine ob jubilejih 
društev in organizacij, prevzetih pokroviteljstvih in sponzorstvih društvom 
in posameznikom, stroškom reprezentance in daril. O delitvi sredstev odloča 
komisija, ki jo je imenovala županja.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev glede na lansko leto ostaja enak. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Zagotavljanje financiranja sodelovanja občine v širši družbeni skupnosti in 

pomoči organizacijam ter društvom in posameznikom pri realizaciji posebnih 
projektov.

Dinamika financiranja: 
Enakomerno preko celega leta oz. v skladu z že citiranim Pravilnikom ter 

sprejetimi sklepi Komisije

1303 - Občinske prireditve, proslave, priznanja in poroke

Pravne podlage: 
Program občinskih prireditev in proslav, Odlok o priznanjih Občine Dom-

žale.
Opis namena porabe: 
Dotacija organizatorjem izvedbe programa proslav in prireditev občinskega 

pomena, pokrivanje stroškov vabil in  priznanj občine Domžale ter stroškov v 
zvezi z izvedbo zlatih in bisernih porok.   

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Postavka je povečana v primerjavi z letom 2004  za 700.000 SIT, ker je Občinski 

svet program proslav in prireditev dopolnil z obeležitvijo praznika 9. maj, Dan 
Evrope in 60. letnice dneva osvoboditve izpod fašizma in nacizma.  

Pričakovani cilji: 
Izvedba občinskih proslav, prireditev, priznanj in porok na ustreznem nivoju in 

obveščanje javnosti o vseh pomembnih občinskih prireditvah in dogodkih. 
Dinamika financiranja:    
Izplačila se izplačujejo preko celega leta ob posameznih prireditvah. 
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1304  - Informiranje javnosti

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena stroškom objav in obvestil  o delu občine ter pred-

stavitvam občine v medijih  na osnovi sklenjenih pogodb ter plačilo objav, 
javnih razpisov, javnih povabil, oglasov in obvestil.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev ostaja enak kot v letu 2004. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življe-

nju v Občini Domžale, informiranje občanov in občank o posameznih javnih 
obravnavah in razpravah ter drugih aktivnostih občine. 

Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta.

1305 - Razvojni programi

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za financiranje razvojnih programov in strategij 

na lokalni in regionalni ravni, za pripravo različnih strokovnih podlag, zbiranje 
analitičnih in drugih podatkov 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 dosedanje izkušnje 
pri pripravi drugih razvojnih dokumentov.

Pričakovani cilji:
Priprava strokovnih podlag in razvojnih dokumentov.
Dinamika financiranja:
Več izplačil v obdobju celega leta.

1306 - Stroški za božično novoletne prireditve

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi
Opisi namena porabe:
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Sredstva se bodo porabila za:
- nakup promocijskega materiala  in reprezentančnih daril za božično-novo-

letni čas;
-  za stroške tradicionalnega prazničnega sprejema ob izteku leta s kulturno 

predstavo, ki ga vsako leto v kulturnem domu pripravi županja; 
- del denarja se bo porabil za novoletne obdaritve častnih občanov ter obiske 

in finančne pomoči socialno ogroženim družinam, ki jih bodo predlagale 
dobrodelne organizacije, center za socialno delo ter medobčinsko društvo 
invalidov

- sofinanciranje tradicionalnega silvestrovanja na prostem v Domžalah;
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je enak kot v letu 2004.
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 proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej 

ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v prora-
čunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, 
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se 
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih 
pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Določitev višine sredstev proračunske rezervacije je z ZJF omejena do vi-

šine, ki ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Pri 
načrtovanju višine proračunske rezervacije smo upoštevali tekočo realizacijo 
in izkušnje iz preteklih let, ter zakonske omejitve. Višina za leto 2005 je 15.000 
TSIT.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev sredstev za pokrivanje nenačrtovanih potreb.
Dinamika financiranja:
Glede na potrebe.
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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 od-

pravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množičen pojav nalez-
ljive 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 pre-

jemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V načrtu 
za proračun 2005 smo predvideli dodatno oblikovano proračunsko rezervo v 
višini 1.000 TSIT, glede na oceno preteklih dogodkov, ker je z zakonom do-
ločena samo zgornja meja. Stalna proračunska rezerva se oblikuje vsako leto 
sproti. Stalna proračunska rezerva se je oblikovala tudi v preteklih letih, ven-
dar 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. V preteklih letih se je na tem skladu nabralo 21.509 TSIT. Tem 
sredstvom bi se ob zaključnem računu za leto 2004 dodala še neporabljena 
sredstva iz leta 2004. Ocena višine stalne rezerve skupaj z novo oblikovano in 
neporabljeno iz preteklih let tako znaša 22.509 TSIT, če ob tem upoštevamo 
še neporabljeni del iz leta 2004 v višini 2.575 (če bi bil zaključni račun 31.10.04) 
pa je skupna višina stalne rezerve 25.084 TSIT (natančni podatki bodo znani 
ob zaključnem računu).

Vsa neporabljena sredstva se nahajajo pri izbrani banki kot deponirana sred-
stva, namenjena izključno pokrivanju 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 



65Uradni Vestnik Št. 2/05

in uspešnosti v postopkih, se postavka v primerjavi z lanskim letom v tem 
trenutku zmanjša.

Pričakovani cilji:
Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodbah in poravnavah.
Dinamika financiranja:
V rokih po pravnomočnih sodbah in sklenjenih poravnavah.

1310 - Pomoč ob nesrečah

Pravna podlaga: 
Odlok o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih ne-

srečah. 
Opis namena porabe: 
Zagotavljanje pomoči občanom, ki jih prizadene naravna ali druga nesre-

ča.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Glede na izkušnje oz. realizacijo preteklih let. Postavko je težko točno pla-

nirati, ker je poraba odvisna od številnih dejavnikov, predvsem pa od mnogih 
naravnih pojavov (poplave, suša, pozeba, požari…). Postavka je nižja za 1,5 
mio sit.

Pričakovani cilji:
Pomoč prizadetim pri sanaciji posledic nesreče.
Dinamika financiranja:
V skladu s sklepi o dodelitvi pomoči.

1312 Mednarodno sodelovanje                            

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi
Opisi namena porabe:

- zagotovitev finančnih sredstev za pokritje stroškov obiska učencev Osnov-
ne šole Domžale na tradicionalni prireditvi Otroci vabijo v Švici, kar je del 
skupnega programa sodelovanja Občine Domžale ter Slovenskega društva 
Slovenija v Rutiju v Švici (avtobusni prevoz); 

- nakup slovenskih knjig za učence Slovenske dopolnilne šole v Švici;
- nadaljevanje sodelovanja s pobrateno Občino Koprivnica (pokrivanje stro-

škov obiskov delegacij s posameznih področij v Občini Domžale);
- nakup promocijskega darila ob obisku Občine Koprivnica ob njihovem ob-

činskem prazniku;
- drugo mednarodno sodelovanje (pokrivanje stroškov obiskov predstavnikov 

drugih držav v Občini Domžale)
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Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev ostaja enak kot v letu 2004.
Pričakovani cilji: 
Zagotovitev mednarodnega sodelovanja 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 telekomuni-

kacijsko omrežje.
Opis namena porabe: 
Za izvedbo obveznosti, ki jih zakon nalaga občini, nameravamo za opravljanje 

strokovnega dela, ki bo organizirano kot projekt z omejenim časom trajanja, 
za določen čas zaposliti delavca, katerega plačilo ne bo bremenilo postavke  
plače občinskih organov. S te postavke je potrebno pokriti tudi stroške zago-
tavljanja pogojev za delo tega delavca (vzdrževanje računalniškega programa, 
pisarniški material, obveščanje javnosti) ter stroške odvetniških storitev za 
povračilo sredstev od države.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:  
Ocena glede na predvideno zahtevnost in obseg dela, ki zahteva vodenje 

postopkov za preko 3500 občanov, ki so vložili zahtevke za povračilo sredstev 
ter za vodenje postopka pridobitve sredstev od države.

Pričakovani cilji:
Vračilo sredstev vloženih  v javno telekomunikacijsko omrežje.
Dinamika financiranja:  
Postopoma preko celega leta.

1399 – 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih obveznosti.
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Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi pogoji 

za izplačilo.

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 pokrivanje stroškov obresti in stroškov v primeru  

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 
v višini 5.000 TSIT. Plačila obresti na stroškovnem kontu 4031 v skupni višini 
12.000 TSIT se nanašajo na obresti iz dolgoročnih kreditnih pogodb za ob-
činska najeta posojila, z več poslovnimi bankami. Znesek v višini 3.000 TSIT 
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 obračunava Banka Koper.

Pričakovani cilji: 
Zagotavljane sredstev za pokrivanje stroškov obresti in ostalih stroškov iz 

naslova kreditnih pogodb.
Dinamika financiranja:
V skladu z anuitetnimi načrti.

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 ob-

močju Občine Domžale, ki ga je Javno komunalno podjetje Prodnik najelo pri 
Ekološko razvojnemu skladu Republike Slovenije, Občina Domžale 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 kreditojemalec Javno komunalno 
podjetje Prodnik, Občina Domžale vrši zgolj refundacijo stroškov, obresti in 
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glavnice, ki jo ima z najemom Javno komunalno 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 2005 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 Komu-

nalnim podjetjem Prodnik na podlagi sklepa OS.

0180 - Splošni transferi med  javnofinančnimi institucijami

1801 - Sredstva za redno dejavnost KS

Pravna podlaga:
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz proračuna občine Domžale.
Opis namena porabe: 
Zagotavljanje sredstev krajevnim skupnostim za pokrivanje stroškov vzdr-

ževanja stavb, prostorov in opreme v njihovi uporabi, stroškov strokovno-ad-
ministrativnega 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. Sredstva se zvišujejo v skladu s pričakovanim dvigom stroškov.

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 reševanja, Odlok o varstvu pred naravnimi in 
drugimi  nesrečami.

Opis namena porabe:
Izvedena bodo dodatna usposabljanja enot za prvo pomoč, občinskega štaba 

za civilno zaščito  ter drugih reševalnih enot, katere so organizirane v okviru 
prostovoljnih društev. Načrtujemo tudi izvedbo občinske vaje CZ. Del sredstev 
je namenjenih za obvezna in dodatna zavarovanja reševalcev na usposabljanjih 
in intervencijah, organiziranje sprejema ob dnevu CZ ter pokrivanje materialnih 
in drugih stroškov rednega delovanja OŠCZ.

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 ukre-

panje 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  nesrečami.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za osebno zaščitno opremo in tehnično reševalno 

opremo reševalnih enot, ki delujejo v organizacijah in društvih s katerimi ima 
občina  sklenjene pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja. 

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga 

sprejme OŠCZ. 
Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih 
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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  nesrečami.
Opis namena porabe:
S planiranimi sredstvi bomo obnovili  obstoječi sistem za alarmiranje.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga 

sprejme OŠCZ. Sredstva se na postavki letos  povečajo zaradi  obnove oz. poso-
dobitve  sistema za alarmiranje, ki bo temeljil na daljinskem krmiljenju siren.

Pričakovani cilji:
Obveščanje in alarmiranje občanov ob naravnih in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:
Po opravljenem servisu v juniju in decembru.

2204 -  Vzdrževanje javnih zaklonišč

Pravna podlaga: 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odlok o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za servisiranje javnih zaklonišč, katere mora vzdr-

ževati občina.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga 

sprejme OŠCZ. Postavka se zvišuje zaradi servisiranja enega javnega zaklonišča 
kateremu poteče potrdilo o primernosti zaklonišča.

Pričakovani cilji:
Zagotoviti varnost in funkcionalnost javnih zaklonišč, kakršno je potrebno 

za njihovo nemoteno uporabo v primeru nesreč ali vojne.
Dinamika financiranja:
Po opravljenem servisu predvidoma v drugi polovici leta.
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2205 - Refundacije plač za CZ

Pravna podlaga: 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Odlok o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Opis namena porabe: 
S planiranimi sredstvi moramo pripadnikom enot civilne zaščite zagotoviti 

izpad osebnega dohodka v času opravljanja dolžnosti sodelovanja v civilni 
zaščiti.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga 

sprejme OŠCZ
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje rednih osebnih dohodkov pripadnikom civilne zaščite 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  nesrečami.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za tehnično opremo tehnično reševalnih enot CZ , 

osebno zaščitno opremo enot CZ, tehnično, informacijsko in drugo potrebno 
opremo za delovanje OŠCZ ter obnavljanje in dopolnjevanje obstoječe opreme 
in vzdrževanje vozila CZ. 

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana, ki ga 

sprejme OŠCZ. Sredstva se za leto 2005 znižujejo zaradi prioritete posodobitve 
sistema javnega alarmiranja ter dopolnjevanja načrtov zaščite in reševanja.

Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih 

in drugih nesrečah.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v drugi polovici leta.
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03 - JAVNI RED IN VARNOST

0320 - Protipožarna varnost

3201 - Plače Centra požarne varnosti Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom,  Zakon o gasilstvu. 
Opis namena porabe:
Pokrivanje stroškov treh bruto plač poklicnih gasilcev. V CPV je sicer zapo-

slenih 22 gasilcev.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Občina Domžale ima s podjetjem Helios Količevo sklenjeno pogodbo o oprav-

ljanju javne gasilske službe, ki jo izvaja Center požarne varnosti. V pogodbi 
je cena za izvajanje javne službe določena  v višini bruto plače treh poklicnih 
gasilcev. 

Pričakovani cilji:
Zagotavljanje 24-urne dežurne gasilske 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.
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 Gasil-

ske zveze s katero ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske javne 
službe.

Pričakovani cilji:
Pripravljenost in usposobljenost gasilcev za ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.
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3203 - Požarna dejavnost

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, vozil, sredstev zvez 

ter zavarovanje vozil in gasilcev.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana Gasil-

ske zveze s katero ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske javne 
službe. 

Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost gasilcev za izvajanje gasilske dejavnosti in ukrepanje 

ob požarih.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah.

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 sofinanciranje nabave gasilskih vozil in gasilske 

opreme v skladu z aneksom za tekoče leto k pogodbi o opravljanju javne ga-
silske službe.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana Gasil-

ske zveze s katero ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske 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 sofinanciranje usposabljanja mladih gasilcev.
Način določitve potrebnega obsega sredstev:
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Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega plana Gasil-
ske zveze s katero ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju gasilske javne 
službe. 

Pričakovani cilji:
Seznanjanje mladih z gasilsko dejavnostjo.
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 skla-

da, na podlagi predlogov obeh izvajalcev gasilske javne službe. Sredstva se 
namenjajo za opremljanje operativnih gasilskih enot.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Višino sredstev določi Republiški odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 

sklada. Pričakovani cilji:
Ustrezna opremljenost gasilcev za ukrepanje ob požarih.
Dinamika financiranja:
Delitev sredstev v skladu z nakazili s strani republiškega odbora za razpo-

laganje s sredstvi požarnega sklada.

3208 – Gasilska olimpiada in 50. obletnica GZD

Pravna podlaga:
Zakon o gasilstvu. 
Opis namena porabe:
Občina bo v vrednosti do 1 mio sit sofinancirala nabavo osebne opreme 

(delovna obleka, delovni čevlji, čelada, pas, paradna obleka, trenirka , športni 
copati) tistih gasilskih enot, ki se bodo uvrstile na olimpiado v Varaždinu. V 
počastitev  50. obletnice delovanja Občinske gasilske zveze  pa bo sredstva 
v vrednosti do 1 mio sit namenila za sofinanciranje izdaje knjige o 50-letnem 
delovanju GZ Domžale, nakupa dveh gasilskih praporov, nakupa odlikovanj in 
priznanj, najema dvorane ter organiziranja medobčinske gasilske vaje.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva so namenjena izven rednega financiranja gasilstva na podlagi raz-

položljivih sredstev v proračunu.
Pričakovani cilji:
Udeležba gasilcev na olimpiadi ter izvedba slovesnosti ob 50-letnici OGZ.
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Dinamika financiranja:
V prvi polovici leta.

04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

0421 - Kmetijstvo

4201 - Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva bodo namenjena za projekte in dejavnosti pospeševanja prodaje 

kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, podpora ekološkemu kmetovanju, 
podpora udeležbe domžalskih kmetov na specializiranih sejmih doma in v 
tujini, organizacijo promocijskih in predstavitvenih prireditev, izobraževanja, 
kmetijska tekmovanja, sofinanciranja analiz krme in zemlje in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi lanskoletne realizacije ter ocene 

potrebnih sredstev, da se bodo naloge lahko izvajale v enakem obsegu kot v 
preteklem letu.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Podpora razvoju kmetijstva na območju občini Domžale.
Dinamika financiranja:
Preko celega leta, s poudarkom na drugem četrtletju  in zadnjih dveh me-

secih v letu.

4202 - Dotacije društvom in organizacijam s področja kmetijstva in 
živali

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov organizacij in društev 

s področja kmetijstva in živali, ki delujejo na območju občine Domžale. Za 
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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 društva iz območja občine Domžale ter društva 
in organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju občine Domžale, če je 
aktivnost društva usmerjena na območje občine Domžale ali/in je v interesu 
občine Domžale. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem  obsegu kot v preteklem letu. 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 te-
koče leto.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Zagotavljanje in podpiranje dejavnosti društev.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v enkratnem znesku po sprejemu proračuna in izvedbi javnega 

razpisa.

4203 - Subvencioniranje osemenjevanja živine

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje umetnega osemenjevanja govejih 

plemenic in svinj ter sofinanciranje stroškov, ki jih ima kmet z naravnim pri-
pustom kobil in žrebic. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za pokrivanje 
stroškov v zvezi z reprodukcijo pri reji drobnice. Pristojni oddelek glede na 
višino proračunskih sredstev s sklepom določi višino subvencije (največ do 
50 % vrednosti celotne premije) za sofinanciranje umetnega osemenjevanja 
živali in naravnega pripusta, ki se objavi v javnem glasilu.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Glede na ocenjene potrebe.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Z umetnim osemenjevanjem se zagotavlja možnost uporabe genetskega 

potenciala, ki ga dobavljajo slovenski selekcijski centri.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta po sprejemu proračuna.
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4204 - Zavarovanje plemenske živine in poljščin

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva se namenjajo za subvencioniranje zavarovalnih premij za plemenske 

in pitane živali in posamezne kmetijske posevke. Upravičenci so fizične osebe s 
stalnim bivališčem v občini Domžale, ki so pri zavarovalnici sklenili pogodbe o 
zavarovanju plemenske živine in/ali posevkov. Subvencije zavarovalnih premij 
se plačujejo zavarovalnici na podlagi zahtevka za izplačilo ter seznama upra-
vičencev. Zavarovalne premije za plemensko živino in poljščine se izplačujejo 
na podlagi neposrednih pogodb, ki se sklenejo z zavarovalnicami. Višina in 
obseg subvencije se določi s sklepom pristojnega oddelka, ki se objavi 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 podlagi 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 nastalih 

škod.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta po sprejemu proračuna.

4205 - Pospeševanje razvoja kmetijstva – posojila

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 ugodnimi 

posojili družinskim kmetijam. Posojila se dodeljujejo za naslednje namene: na-
kup, graditev ali rekonstrukcija prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih 
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 meha-
nizacije, specialne mehanizacije za vzdrževanje kmetijskih infrastrukturnih 
objektov in naprav ter za nakup računalniške opreme za namene kmetijskega 
planiranja in računovodstva.

Za posojilo lahko na podlagi objavljenega javnega razpisa zaprosijo kmetje 
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- lastniki kmetij na območju občine Domžale, če ima vsaj en družinski član 
status kmeta in je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri pri-
stojnem državnem upravnem organu.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Povečevanje proizvodnje, izboljševanje tehnologije, uvajanje novih ali do-

polnilnih dejavnosti.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa se nakažejo izbrani 

banki predvidoma v drugi polovici leta.

4206 - Pospeševanje razvoja podeželja in uvajanje CRPOV

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje naslednjih  programov in ukrepov 

urejanja podeželja: 
- podpora ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri, 

kot so ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih mest za kmete 
in njihove družine, razvijanje kmečkega turizma, ustanavljanje malih pre-
delovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje 
s sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in turističnih 
kapacitet na kmetijah, izdelave blagovnih znamk in promocije produktov 
podeželja.

- inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij, kamor se uvršča 
izdelava razvojnih projektov za večja ali manjša podeželska območja in 
usposabljanje lokalnega prebivalstva in izdelava inovativnih programov s 
področij tehnične podpore trženja in promocije kmetijskih, gozdarskih in 
ribiških produktov, izobraževanja in delovnega usposabljanja podeželskega 
turizma, tradicionalnih obrti, storitev na podeželju, ohranjanje in vzdrževa-
nje naravne in kulturne dediščine na podeželju ter spodbujanje ekološkega 
kmetovanja. 

V javnem glasilu se po sprejetju proračuna objavi javni razpis. Pristojni odde-
lek določi delež sofinanciranja posamezne investicije, ki se glede na obseg vlog 
in razpoložljiva sredstva oblikuje v višini do največ 75 % posamezne investicije. 
Najvišji možni znesek za posamezno sofinanciranje praviloma ne more preseči 
1.500.000 SIT, najnižja vrednost investicije pa mora  biti 80.000 SIT. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem obsegu kot v preteklem letu.
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Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Podpora ekonomski diverzifikaciji podeželja, razvoju podeželskih ekonomij 

in inovativnih programov.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana v 

drugi polovici leta.

4207 - Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemljišča in 
gozdne ceste

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

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 malih 
hidromelioracijskih sistemov, kar zagotavlja stalno, kakovostno in časovno 
načrtovano proizvodnjo oz. optimalno preskrbo rastlin z vodo; 

- popravilo in izgradnja novih gozdnih cest in vlak na območju občine Dom-
žale v gozdovih, ki so v zasebni lasti. 

V javnem glasilu se po sprejetju proračuna objavi javni razpis. Delež sofinan-
ciranja 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 lažja in 

hitrejša obdelava, dolgoročno pa so pričakovani tudi boljši in večji pridelki. 
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana v 

drugi polovici leta.

4208 - Štipendija za kmetijsko izobraževanje

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
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razvoja kmetijstva v občini Domžale in Odlok o štipendiranju dijakov in štu-
dentov 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 določen na podlagi ocene potrebnih sred-

stev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti preko izobraževalnih procesov.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta.

4209 - Subvencioniranje analiz mleka na somatske celice

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Pristojni oddelek glede na višino proračunskih sredstev pripravi sklep, v ka-

terem določi višino subvencije za analize somatskih celic v mleku, ki se objavi 
v javnem glasilu v roku 45 dni po sprejemu proračuna za tekoče leto. Sredstva 
se porabljajo na podlagi pogodbe, ki jo Občina Domžale podpiše neposredno 
s pravno osebo, ki opravlja to dejavnost za kmete iz območja občine Domžale. 
Upravičenci so kmetje iz območja občine Domžale, katerih mleko se odkupuje 
in pri katerih je potrebno spremljanje števila somatskih celic v mleku. Višina 
subvencije se določi v višini do največ 80 % celotnega stroška analize.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev ostaja v enakem obsegu kot v preteklem letu.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Preventivni ukrepi pri pridelavi mleka.
Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta po sprejemu proračuna in sklenitvi pogodbe 

z izvajalcem analiz.

4210 - Sofinanciranje strojnih storitev

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
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Podpora  ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov in s tem tudi zniževa-
nje stroškov na kmetijah. Gre za sofinanciranje storitev, ki jih opravljajo člani 
strojnega krožka za drugega. Pristojni oddelek glede na višino proračunskih 
sredstev pripravi javni razpis upravičencem, ki jim bodo sredstva dodeljena 
na podlagi pisnih vlog. Višino subvencije posameznemu upravičencu določi 
pristojni oddelek s sklepom glede na razpoložljiva proračunska sredstva, 
število in zahtevke popolnih vlog ter delež sredstev za posamezen namen 
storitev, vendar znaša največ 15 % vrednosti opravljene storitve za posamez-
nega upravičenca.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je določen na podlagi ocene potrebnih sred-

stev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Podpora  ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov.
Dinamika financiranja:
Enkratno, predvidoma v mesecu decembru.

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 storitev, namestitve in oskrbe najdenih 
zapuščenih živali ter sofinanciranje ureditve dodatnih prostorov. Dogovori 
o možnih lokacijah gradnje dodatnih kapacitet za oskrbo zapuščenih živali 
potekajo skupaj z nekaterimi drugimi sosednjimi občinami preko Regionalne 
razvojne agencije ljubljanske urbane regije in sicer za lokacijo v Grosupljem 
ali že obstoječem zavetišču v Gmajnici. Načrtujemo, da se bomo v letu 2005 
dokončno dogovorili za ustrezno rešitev, zato so na postavki zagotovljena tudi 
sredstva za sofinanciranje ureditve dodatnih prostorov. 

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 po-
trebnih sredstev za sofinanciranje dodatnih kapacitet za nameščanje živali.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Primerna oskrba in zagotovitev prostora za namestitev zapuščenih živali v 

skladu Zakonom o zaščiti živali.  
Dinamika financiranja:
Preko celega leta.
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4213 – Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi 
Opis namena porabe: 
Sredstva bodo namenjena vzdrževanju tržnega prostora ob poslovno stano-

vanjskem objektu na Ljubljanski c. 73 v Domžalah.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov tekočega vzdrževanja 

tržnice. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Ustrezno vzdrževanje tržnega prostora. 
Dinamika financiranja:
Preko celega leta.  

4214 - Subvencioniranje prevoza mleka

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva bodo porabljena za subvencioniranje prevoza mleka iz območij 

občine Domžale, kjer zbiranje mleka ne organizirajo mlekarne.
Za subvencioniranje prevoza mleka se objavi javni razpis v javnem glasilu, 

na podlagi katerega se preko izbora najugodnejšega ponudnika (reference, 
opravlja prevoz za čim večje območje) za posamezno območje sklene pogodbo 
za subvencioniranje prevoza mleka. Subvencija se določi v absolutnem znesku 
do višine največ 3 SIT/l prevoženega mleka.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocenjene količine prevoženega mleka 

za leto 2005. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Pomoč kmetom, ki bi sicer morali sami plačevati prevoze mleka iz območij, 

kjer prevozov ne organizirajo mlekarne.
Dinamika financiranja:
Mesečno skozi vse leto po sprejemu proračuna.

4215 - Vzdrževanje poljskih poti

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi  
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju poljskih poti.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Glede na ocenjene potrebe in možnosti izvedbe.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Primerno vzdrževane poti za uporabo v kmetijske namene, s ciljem delne 

razbremenitve lokalnih cest s kmetijskimi stroji in prevoznimi sredstvi. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvršeno na podlagi sklenjene pogodbe na osnovi računa oziroma 

situacije,  predvidoma v drugi polovici leta.  

4216 - Vzdrževanje melioracijskih jarkov

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi  
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena vzdrževanju 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 ostaja v enakem obsegu kot v predhodnem letu.
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 pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva se na podlagi javnega razpisa namenijo kmetom za sofinanciranje 

stroškov, ki nastanejo pri pridobivanju investicijske dokumentacije za projekte 
na kmetijah v občini Domžale. Pristojni oddelek določi delež sofinanciranja 
posamezne investicije, ki se glede na obseg vlog in razpoložljiva sredstva ob-
likuje v višini do največ 12% vrednosti upravičenih stroškov izgradnje, nakupa 
ali izboljšanja celotne nepremičnine.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je določen na podlagi ocene potrebnih sred-
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stev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Pomoč kmetom pri pridobivanju investicijske dokumentacije.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana v 

drugi polovici leta.

4218 - Sofinanciranje ohranjanja kulturne dediščine-kozolci

Pravne podlage:
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 

razvoja kmetijstva v občini Domžale.
Opis namena porabe: 
Sredstva se na podlagi javnega razpisa namenijo kmetom za sofinanciranje 

stroškov obnove kozolcev. Pristojni oddelek določi delež sofinanciranja posa-
mezne investicije, ki se glede na obseg vlog in razpoložljiva sredstva oblikuje 
v višini do največ 40% vrednosti investicije.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je določen na podlagi ocene potrebnih sred-

stev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Pomoč kmetom pri ohranjanju kulturne dediščine.
Dinamika financiranja:
Po sprejetju proračuna se objavi javni razpis, sredstva pa bodo nakazana v 

drugi polovici leta.

4299 -  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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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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0451 - Cestni promet

4501 - Vzdrževanje javnih prometnih površin

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  o javnih cestah, Zakon o varnosti cest-

nega 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 izvajali vzdrževalna dela na občinski cestni 

infrastrukturi. V obseg cestne infrastrukture spadajo občinske ceste, ulice, 
javne poti, kolesarske steze, pločniki, javna parkirišča in druge javne prometne 
površine,  mostovi in mostne ograje, odbojne varnostne ograje, avtobusna po-
stajališča, 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 cestnih 

infrastrukturnih objektov za varno uporabo vseh udeležencev v prometu. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnih računov po sklenjeni pogodbi,  ena-

komerno čez celo leto.

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,  Odlok o zimski službi.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, 

javnih poteh, kolesarskih stez, pločnikih, parkiriščih, avtobusnih postajališ-
čih in drugih javnih površinah. Izvajanje zimske službe obsega  postavitev in 
odstranitev snežnih kolov, stalno pripravljenost, dežurno in nadzorno službo, 
pluženje cestišča, čiščenje snega in posipanje proti poledici.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi bomo zagotovili primerno izvajanje zimske službe 
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z namenom zagotoviti prevoznost in varnost na javni cestni infrastrukturi v 
zimskem času.

Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi mesečnih računov 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 obnavljamo talno signalizacijo kot del prometne 

signalizacije za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov 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:
Primerno vzdrževanje gozdnih poti, in vlek za uporabo v kmetijske namene, 

s kmetijskimi stroji in ostalimi tovornimi prevoznimi sredstvi. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo enkratno in izvedeno na osnovi računa po sklenjeni pogodbi.
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4505 - Ukrepi za povečanje varnosti prometa

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon  o javnih cestah,  Zakon o varnosti cest-

nega prometa, Zakon o javnih naročilih, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest. 

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena zagotavljanju večje varnosti prometa na kategorizi-

ranih občinskih cestah, predvsem v smislu povečanja varnosti udeležencev 
v prometu na nevarnih odsekih, s prometno tehničnimi ukrepi. V sklopu teh 
ukrepov nameravamo v letošnjem letu predvsem pridobiti projektno dokumen-
tacijo za izvedbo prehoda za pešce iz Radio ceste do pločnika na Savski cesti, 
ureditev kolesarske steze na Ljubljanski cesti, urediti avtobusno postajo pri 
Flerinovem mlinu v Ihanu, ureditev pločnika od Flerinovega mlina v Ihanu do 
pločnika v Selu vključno s peš brvjo čez Mlinščico, ureditev križišča Triglavske 
in Bernikove ulice v Domžalah, ureditev križišča Jarške ceste in Šolske ulice v 
Jaršah, namestitev novejših prometnih znakov na šolskih poteh in podobno. 
V okviru te postavke bomo uredili prometno 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 zagotovitve 

večje varnosti v cestnem prometu. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah,  enakomerno 

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 kate-
gorizaciji občinskih cest. 

Opis namena porabe:
Sredstva na tej postavki so namenjena odpravi arhitektonskih ovir, oziroma 

znižanju robnikov  pri prehodih iz pločnika na cesto in obratno.
Način določitve predlaganega zneska:
Višino sredstev smo predvideli na osnovi izvedbe in stroškov v letu 2004, v 

katerem smo izvedli  12 ukrepov.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
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Ureditev cca 10 znižanj robnikov po celotni občini Domžale glede na pred-
loge, krajevnih skupnosti in zainteresiranih posameznikov. 

Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov 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 cestah, 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest.
Opis namena porabe:
Sredstva so predvidena za ureditev zemljiškoknjižnih stanj na cestni infra-

strukturi, ki je bila zgrajena v preteklem obdobju, in za plačilo stroškov v zvezi 
z odkupi zemljišč za novozgrajene objekte. V okviru te postavke bomo izvedli 
naslednje večje odmere in uredili zemljiškoknjižno stanje na: Bukovčevi cesti na 
Viru, Cesti v Spodnji Krtini, Prešernovi cesti v Radomljah, cesti Kaveljc – Račni 
vrh, cesti v Dolenji vasi, Volfovi ulici, cesti Dob – Vir, cesti Gorjuša - Žeje, cesti 
Pot za Bistrico, cesti Podrečje – Šumberk, Savski cesti, …

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, ki predstavljajo javno infra-

strukturno omrežje v zasebni lasti, za preteklo obdobje in nakup zemljišč za 
predvidene gradnje.

Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov 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 potrebujemo 

za pridobitev upravnih dovoljenj in  gradnjo, študij o izvedljivosti projektov, pla-
čilu gradbenega nadzora, izdelavi strokovnih mnenj in  podobno.  Predvidena je 
zlasti  izdelava projektne dokumentacije za razširitev mostu čez Račo v Podreč-
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ju, ureditev kolesarske in pešpoti pod železniško progo na Viru, rekonstrukcijo 
ceste na Zavrteh, izdelavo študije o upravičenosti izgradnje cestninske postaje 
v Krtini, kontrolno izvedbo meritev hrupa ob avtocesti, rekonstrukcijo Jarčeve 
ulice – drugi del, rekonstrukcijo križišča v Radomljah, most čez razbremenilnik 
Pšata v Jaršah, rekonstrukcijo Gregorčičeve ulice v Jaršah.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi ocene.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Pričakujemo izdelavo navedene projektne dokumentacije, v smislu priprave 

projektov za fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah z izvajalci 

del.

4510 - Gradnja ceste Petra Majdiča

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, Program komunalnega opremljanja za 
območje PUP J4 in LN J5.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena  izdelavi projektne dokumentacije (PGD, PZI) za 

izgradnjo komunalne infrastrukture ter izvedbi  II. faze del na Cesti Petra 
Majdiča (bivša Trdinova ulica) v Srednjih Jaršah. Trasa podaljška Trdinove 
ulice bo kot primarna oprema izvedena po določilih LN J5. Komunalno opre-
mljanje območja opredeljuje Program komunalnega opremljanja cone PUP J4 
- Jarše in LN J5.  Skupna dolžina podaljška ceste bo 370 m (od tega je 1. faza 
-167 m že zgrajena). Širina vozišča bo 6.00 m z obojestranskima pločnikoma 
širine 1.50 m. Ob pločniku bo izvedena JR. V cestnem svetu šir. 9.0 m bodo 
potekali komunalni vodi, ki so potrebni za primarno in sekundarno komunalno 
omrežje: meteorni kanal (82 m’ v 2. fazi), javna razsvetljava (190 m’ v 2. 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 cenilnih elaboratov in ocene 

stroškov izdelave projektne dokumentacije. S planiranimi sredstvi bomo po-
krivali izdelavo projektne dokumentacije in delno gradnjo.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
V letošnjem letu planiramo pridobiti potrebna zemljišča na trasi ceste in 

projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ter gradnjo 
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ceste.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi sklenjenih  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 iz te postavke namenjamo obnovi Breznikove ceste v Ihanu na od-

seku od Lipove do Krožne ulice. V Breznikovo cesto bodo vgrajeni ali zamenjani 
vsi komunalni vodi. Ker je stanje ceste zelo slabo (cesta je bila zgrajena pred 
približno 40 leti), je potrebno obnoviti zgornji ustroj (nosilni tamponski sloj in 
asfalte) ter urediti odvodnjavanje. Poleg sredstev, ki jih bodo za ureditev ceste v 
prvotno stanje prispevali investitorji za vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, 
telefonsko in elektro omrežje, je zaradi zelo slabega stanja ostalega dela ceste 
za popolno obnovo potrebno še okoli 10 mio SIT.  

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi ocene.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
V letošnjem letu planiramo v cesto vgraditi vse komunalne vode in jo nato 

v celoti obnoviti.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah.

4512 – Pločnik  Vir - Dob 

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 gradnji hodnika za pešce in kolesarske steze ob južni 

strani regionalne ceste R2 447 na odseku od Tosame do Doba. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi projektantskega pre-

dračuna. 
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Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Planiramo zgraditi navedeni odsek pločnika in kolesarske steze in tako celo-

vito povezati Vir in Dob.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah.

4514 - Pločnik in kolesarska steza Podrečje - Šumberk

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  odkupu zemljišč in gradnji hodnika za pešce in 

kolesarski stezi na cesti Podrečje – Šumberk, zadnji odsek od spomenika do 
Krumperške ulice. Projektna dokumentacija je izdelana.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi projektantskega predra-

čuna. S planiranimi sredstvi bomo pokrivali nakup zemljišč in izvedbo. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
V letošnjem letu planiramo zgraditi zadnji odsek pločnika in kolesarske steze. 

Po ureditvi tega dela bo v celoti zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce  
od Podrečja do Zaboršta.

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

4522 – 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 Blagovica, dolžan zgraditi DARS.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v proračunu ne zadoščajo za predmetno izvedbo. Višina sredstev 
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je določena na osnovi delilnika stroškov po projektantskem predračunu. V 
primeru če tokom leta pride do realizacije, bo potrebno sredstva na postavki 
povišati do predračunske vrednosti.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izgradnja obvozne ceste bo razbremenila oziroma odpravila črno točko (križiš-

če Šaranovičeve in Koliške ceste) 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 sklenjenih  pogodb.

4528 – Prometna ukrepa pri OŠ Dob in OŠ Ihan

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 ustreznih prometnih ukrepov pri OŠ Dob in 

OŠ Ihan. Pobuda osnovnih šol v neposredni 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 neurejeno kratkotraj-
no ustavljanje. Z ozirom na najbolj izpostavljene probleme v smislu prometne 
varnosti bomo v letošnjem letu  nadaljevali s prometnimi ureditvami.

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 ukrepov in izboljšanje prometne varnosti v ne-

posredni bližini šol.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov 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.
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Opis namena porabe:
V letošnjem letu bomo na podlagi ustrezne projektne dokumentacije pri-

stopili k izvedbi krožišča.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi ocene. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Z ureditvijo krožišča pričakujemo ureditev prometnih razmer, ki so v zadnjih 

letih, predvsem na račun povečanega prometa s stališča prometne varnosti 
zelo neugodne.

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

4534 – Obnova 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:
Vaška pot je trenutno v makadamski izvedbi. V letu 2004 smo na tej cesti pri-

čeli graditi kanalizacijsko omrežje. Po izgradnji kanalizacije bomo s planiranimi 
sredstvi izvedli celovito ureditev ceste. Projektna dokumentacija je izdelana.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi projektantskega pre-

dračuna. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Rekonstrukcija oziroma asfaltiranje in ureditev javne ceste. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah.

4535 – Rekonstrukcija ceste Tabor 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 asfaltiranju oziroma ureditvi ceste, ki je trenutno ena 

izmed redkih javnih cest v makadamski izvedbi v Domžalah
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Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi projektantskega pre-

dračuna. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Rekonstrukcija oziroma asfaltiranje in ureditev javne ceste. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah.

4536 – Pločnik in most Šolska - Jarše

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:
Odsek Šolske ceste je zaradi ozkega vozišča (3,5 m), slabe preglednosti in 

neurejenih hodnikov za pešce, nevaren, predvsem zaradi velikega števila šo-
larjev, ki hodijo v OŠ Rodica. Dodatna ovira je neustrezen premostitveni objekt 
preko Mlinščice, ki nima ustreznega prečnega profila, njegova nosilnost pa 
je omejena na 5t. Od izgradnje naselja J3, se je prometna obremenitev Šolske 
ulice še povečala, kar prestavlja dodatno potrebo po ureditvi Šolske ulice.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi ocene. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
S planiranimi sredstvi bomo financirali izvedbo  ustreznega pločnika na 

trasi od Jarške ceste do Rodiške ulice in ustrezno razširitev mostu na širino 
pločnika.  

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

4538 – Rekonstrukcija Gregorčičeve ceste

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 ureditvi Gregorčičeve ulice v Jaršah do povezave z 

mengeško občino. Predmet ureditve je cca 250 metrov dolg odsek trenutno v 
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makadamski izvedbi.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva v predlagani višini smo določili na osnovi ocene. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Ureditev in asfaltiranje ceste.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah.

4599 – 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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 turizma.
Opis namena porabe: 
Sredstva iz postavke se bodo namenila za promocijske aktivnosti v obliki  

sodelovanja na različnih prireditvah kot so Mihaelov sejem v Mengšu, Kme-
tijsko-podjetniški sejem v Komendi, cvetlična razstava v Arboretumu, Hitovo 
sejmarjenje ter sofinanciranje nakupa letnih kart za Arboretum. 

Del sredstev bo namenjen tudi za turistično prireditev Etno rock festival 
(nastop etno rokerskih skupin) . 

Sofinanciralo se bo sodelovanje v 2. fazi projekta Zasnova mreže kolesarskih 
povezav v Ljubljanski regiji, ki vključuje naslednje aktivnosti za 31,26 km ko-
lesarskih povezav v občini Domžale: določitev številk posameznim odsekom, 
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natančna lokacija tabel za kolesarske povezave, vsebina dopolnilnih tabel za 
kolesarske povezave, vsebina dopolnilnih tabel, lokacija tabel s predstavitvami 
kolesarskih povezav ter pregled tabel in priprava naročila. Predvidena je tudi 
postavitev informacijskih tabel z označeno turistično ponudbo.

Občina bo spodbujala delovanje turističnih krožkov v osnovnih šolah v so-
delovanju z turističnimi društvi ter izvajanje izbirnega predmeta »Turizem« v 
devetletki. 

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za natis nove turistične karte oz. 
zemljevida občine Domžale. Zadnja karta občine je bila izdelana v letu 1998 
in je že zastarela, poleg tega pa so njene zaloge pošle. Namenjena bo obisko-
valcem občine, kot tudi občanom in učencem osnovnih šol, ki v nižjih razredih 
spoznavajo občino Domžale.

Predvideno je sofinanciranje ponatisa zloženke Kjer hotenja zmagujejo v 
tujih jezikih, zloženke Češenik-Turnše, zloženke Železna jama, zloženke Slam-
nikarstvo ter zloženke Sv. Trojica v občini Domžale. Planirana je tudi dodelava 
brošure Znamenitosti in zanimivosti mesta Domžale ter priprava in izbor gra-
diva za zloženki Francozi v naših krajih in Protiturški tabori. 

Nekaj sredstev je predvidenih tudi za operativne stroške pri izvajanju na-
vedenih nalog ter udeležbo na strokovnih posvetih in seminarjih povezanih s 
turistično dejavnostjo.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev za pred-

videne naloge. Sredstva se bodo za posamezno aktivnost določala na podlagi 
prejetih vlog in na predlog Komisije za turizem namenila za zgoraj opisane 
dejavnosti. 

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Občina Domžale z zagotavljanjem sredstev za spodbujanje razvoja turizma 

opravlja dejavnost pospeševanja turizma, ki pomeni oblikovanje celovite 
turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocijo 
celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev.

Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta.

4702 - Turistična društva

Pravne podlage:
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti 

turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma 
na območju občine Domžale.

Opis namena porabe: 
Na območju občine Domžale trenutno deluje 10 društev, ki izvajajo aktivnosti 

na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih 
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pospeševanja turizma, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja 
okolja, olepševanja krajev na turističnem območju, organiziranja in usklajeva-
nja prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v kraju.  Sredstva iz 
postavke se bodo posameznim turističnim društvom dodelila na podlagi ob-
javljenega javnega razpisa v skladu z Pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti 
turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma 
na območju občine Domžale  in sicer tistim društvom, ki bodo izpolnjevala 
razpisane pogoje ter predložila zahtevano dokumentacijo. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Gre za indeksirano vrednost lanskoletne realizacije, s katero se bodo naloge 

lahko izvajale v podobnem obsegu kot lani. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Zagotavljanje in podpiranje dejavnosti društev.
Dinamika financiranja:
Dotacije turističnim društvom se dodelijo predvidoma v dveh polletnih na-

kazilih, 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, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje 

programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, ki so pomembne za pro-

mocijo 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 
aktivnosti, ki pomenijo promoviranje občine. O delitvi sredstev odloča posebna 
komisija, ki jo imenuje županja.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je določen na podlagi ocene potrebnih sred-

stev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Sodelovanje občine v širši družbeni skupnosti ter pomoč humanitarnim 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.
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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 no-
vicami 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 županje ob odhodih 
na različna srečanja (kulturna, športna ipd.) in tekmovanja 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. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev je določen na podlagi ocene potrebnih sred-

stev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Afirmacija celostne podobe Občine Domžale. 
Dinamika financiranja: 
Predvidena so nakazila preko celega leta glede na opravljene naloge in 

projekte.

4706 - Sofinanciranje razvoja turizma podjetne regije

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe: 
Strategija razvoja turizma je pripravljena za območje osmih občin Domža-

le, Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin in Vodice, ki so se 
odločile, da s sodelovanjem dosežejo naslednje skupne cilje: prepoznavnost 
območja po rekreaciji, uspešno podjetništvo v turizmu, kakovost v turizmu, 
izobražene ponudnike ter turizem kot dopolnilo dohodku na kmetijah in do-
mačim obrtem.

Predstavniki navedenih občin sodelujejo pri številnih skupnih projektih. 
Osnova za delitev stroškov pri skupnih projektih temelji na številu prebivalcev 
posamezne občine. Skupni predvideni projekti za leto 2005 so naslednji: skupni 
nastop v Arboretumu Volčji Potok, izdelava karte kolesarskih in pohodnih poti 
v podjetni regiji, priprava skupnega vodnika po podjetni regiji in programa 
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prireditev za podjetno regijo. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov planiranih skupnih 

projektov.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Povezano delovanje turistične ponudbe.
Dinamika financiranja:
Preko celega leta po sprejemu proračuna.

4707 – Sodelovanje pri projektu »Po poteh dediščine«

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe: 
Občina Domžale skupaj z 12 občinami sodeluje pri projektu »Po poteh dediš-

čine«. V letu 2005 se bo izvajal projekt z nazivom RAZVOJ INTELEKTUALNE 
INFRASTRUKTURE V OKVIRU PROJEKTA »PO POTEH DEDIŠČINE« DELA 
SAVSKE RAVNI IN POSAVSKEGA HRIBOVJA. Nosilec projekta bo za navedeni 
projekt zaprosil pri Agenciji RS za regionalni razvoj za  sofinanciranje v okviru 
neposrednih regionalnih vzpodbud. Občinski svet je s sprejemom ustreznega 
sklepa že podprl sodelovanje pri navedenem projektu. V okviru postavke je 
predvidena tudi delna označitev izbranih točk dediščine v občini Domžale z 
enotnimi tablami.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov za  navedeni projekt.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Povezano delovanje turistične ponudbe.
Dinamika financiranja:
Realizacija in financiranje sta predvidena v drugi polovici leta.

4708 – Prireditve ob 80. obletnici imenovanja Domžal za trg

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi. 
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za obeležitev proslave ob 80. letnici imenovanja 

Domžal za trg in bodo potekala čez celo leto. Ključne prireditve bodo razstava 
ob prazniku 31. marca 2005, akademija in proslava ob občinskem prazniku 19. 
aprila 2005, izlet, slavnostna parada in koncert narodnozabavnih ansamblov 
18. junija 2005, prireditve v sklopu otvoritve knjižnice 1. september 2005 in 
prireditve v oktobru- mesecu požarne varnosti, ko praznuje 50 let Gasilska 
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zveza Domžale. Sofinancirane pa bodo tudi ostale prireditve v letu 2005, ki 
bodo pripravljene v počastitev praznika v skladu s proračunskimi možnosti. 
Predvidevamo tudi nabavo občinskega prapora, spominkov za prireditve in 
priprava zloženke in stroškov informiranja o prireditvah ter ostale stroške, ki 
bi nastali v povezavi z proslavami.

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov  in na podlagi sredstev 

v proračunu.
Pričakovani cilji:
Obeležitev spomina na imenovanje Domžal za trg in seznanitev občanov z 

zgodovino Domžal.
Dinamika financiranja:
Sofinanciranje je predvideno preko celega leta na podlagi predloženih ra-

čunov.

4799 - 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi pogoji 

za izplačilo.

0490 - Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

4901 - Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - posojila

Pravne podlage:
Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja obrti in malega 

gospodarstva na podlagi subvencioniranja obrestne mere v občini Domžale 
Opis namena porabe: 
Sredstva se bodo porabila kot subvencija obrestne mere za dolgoročne inve-
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sticijske kredite samostojnim podjetnikom in malim gospodarskih družbam. 
Pridobitev kredita je namenska, in sicer za nakup opreme ter strojev za uva-

janje oz. nadomeščanje proizvodnje ali izdelkov, ki odpravlja obremenjevanje 
okolja; izdelavo dokumentacije zahtevnih projektov in aktivnosti (npr. progra-
mov razvoja, tržnih analiz, marketinga, promocij, itd); nakup nove in generalno 
obnovljene opreme; nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje 
projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov; nakup, graditev, pre-
novo poslovnih prostorov; nakup patentov in blagovnih znamk za opravljanje 
dejavnosti; investicije v osnovna sredstva, ki bodo služila pospeševanju turizma 
v občini. Višina posojila ne sme biti višja od 75% predračunske vrednosti inve-
sticije in je odvisna od števila prosilcev ter višine razpoložljivega posojilnega 
potenciala. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki se bo 
objavil v javnem glasilu predvidoma v drugem četrtletju. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je nižja od lanskoletnih in je določena na podlagi ocene rea-

lizacije za leto 2004 ter zanimanja podjetnikov za dolgoročna posojila. 
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 pogodbe; 

predvidoma v drugi polovici leta.

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

Pravne podlage:
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje na področju 

obrti in podjetništva v občini Domžale. 
Opis namena porabe: 
Sredstva se na podlagi javnega razpisa namenjajo za finančno pomoč k šol-

nini samostojnim podjetnikom za različne smeri izobraževanje, s ciljem prido-
bitve dodatne splošne izobrazbe ter enkratno finančno pomoč za izobraževanje 
vajencev, ki se izobražujejo za obrtne poklice. Višina finančne pomoči k šolnini 
se določi na podlagi prispelih vlog  in lahko znaša največ 50% stroškov šolnine 
(upravičeni strošek); enkratna finančna pomoč za izobraževanje posameznega 
vajenca se prav tako določi na podlagi prispelih vlog, vendar znaša lahko naj-
več do višine 110.000,00 SIT oz. 70% upravičenih stroškov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je planirana v enakem obsegu kot v preteklem letu.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
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Spodbujanje zaposlovanja vajencev in spodbujanje podjetnikov k izobraže-
vanju. 

Dinamika financiranja:
Finančne pomoči k šolnini samostojnim podjetnikom za različne smeri izob-

raževanje ter enkratne finančne pomoči za izobraževanje vajencev, ki se izob-
ražujejo za obrtne poklice, bodo izplačane predvidoma v zadnjem četrtletju.

4903 - Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi
Opis namena porabe: 
Sredstva se namenjajo za delovanja Podjetniškega centra Domžale, kjer 

po pogodbi izvaja storitve Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana 
d.o.o.. in sicer: 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 informacijskih paketov, enostavnejše ob-
like usposabljanj ter izobraževanj in še nekatere druge aktivnosti. Del sredstev 
je predviden tudi za financiranje aktivnosti s področja pospeševanja razvoja 
malega gospodarstva, ki ne sodijo v sklop storitev, ki jih že po pogodbi izvaja 
CRMG za Podjetniški center Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so planirana skladno s sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri izvedbi 

projekta »Podjetniški center Domžale« .
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Glede na zaznane potrebe v okolju, so možnosti dodatnega sodelovanja 

tudi na drugih področjih, npr. pri vzpostavljanju podjetniškega inkubatorja, 
strokovno sodelovanje pri vzpostavljanju poslovne cone na Želodniku, sode-
lovanje pri pripravi vlog Občine Domžale za črpanje sredstev iz strukturnih 
skladov ipd.. 

Več možnosti vidimo tudi v sodelovanju s šolami v Domžalah, v obliki pod-
jetniških krožkov na osnovnih šolah, načrtujemo pa tudi več sodelovanja s 
Srednjo šolo Domžale predvsem preko predstavitve Podjetniškega centra in 
podjetništva samega neposredno dijakom te šole. 

Dinamika financiranja:
Enakomerno preko celega leta, v skladu s pogodbo in na podlagi mesečnih 

zahtevkov za refundacijo stroškov delovanja Podjetniškega centra.
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4999 - 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi pogoji 

za izplačilo.

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 odklepanja in zaklepanja prostorov.

Način določitve predlaganega zneska:
Za redno čiščenje, zaklepanje in odklepanje smo višino sredstev predvideli 

na osnovi ocen in stroškov v preteklem letu in na podlagi ocene, da se bodo 
stroški znižali zaradi podpisa nove pogodbe o čiščenju sanitarnih prostorov 
na železniški postaji v Domžalah z novim izvajalcem. 

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Zagotoviti ustrezen nivo vzdrževanja javnih sanitarij. 
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjenih pogodbah enako-

merno čez celo leto in v skladu z dinamiko vzdrževanja.
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5102 - Sanacija in ureditev deponije

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o gospodar-

skih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi 
objektov, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov.

Opis namena porabe:
Sredstva so v skladu z Uredbo, namenjena za pripravo, vodenje in izvedbo 

investicije razširitve in sanacije obstoječe deponije Dob ter ureditvi centra za 
ravnanje z odpadki.

Način določitve predlaganega zneska:
Mehanizem za določitev takse je določen v uredbi in se obračunava glede na 

količino odloženih odpadkov. Prodnik je kot upravljalec odlagališča zavezanec 
za plačilo takse. Prodnik obračunava, pobira, napoveduje in vodi evidenco o 
zbrani taksi. 

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Realizacija projekta  razširitve in sanacije obstoječe deponije Dob ter ureditev 

centra za ravnanje z odpadki.
Dinamika financiranja:
Sredstva pobranih taks podjetje Prodnik v proračun nakazuje trimesečno. 

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, Za-

kon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi 
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 za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo potrebuje-

mo za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo kanalizacije v Stobu, Nožicah 
in Radomljah.

Uskladitev obstoječih projektov z ZGO-1 za  kanalizacijo Ihan, preprojekti-
ranje projekta za kanalizacijo Dragomelj, kanal P2 (potrebna nova trasa) in na 
ta kanal vezanih sekundarnih kanalov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
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Višina sredstev je določena na osnovi ocen in glede na predviden obseg 
del.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Pričakujemo izdelavo navedene projektne dokumentacije, v smislu priprave 

projektov za fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjenih pogodbah enako-

merno čez celo leto.

5203 - Izgradnja kanalizacije v Ihanu 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varovanju okolja, Zakon o vodah, Za-

kon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi 
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 nadaljevanju izgradnje kanalizacije v Ihanu in sicer 

bomo s planiranimi sredstvi nadaljevali z gradnjo kanala A in sekundarnih 
kanalov - vezanih na zbirni kanal A. 

Natančnejša lokacija izvedbe je odvisna od pridobljenih služnostnih pogodb. 
Prioritetno je predvideno dokončanje kanala G, G6 in izgradnja kanalov H6 in 
H 4, ki potekata vzporedno 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 omrežja bomo  zagotovili čimprejšnjo priključi-

tev uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. 
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjenih pogodbah enako-

merno čez celo leto v skladu z dinamiko gradnje.

5204 -  Kanalizacija Dragomelj 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varovanju okolja, Zakon o vodah, Za-

kon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi 
objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju odpadnih 
in padavinskih voda, Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov.

Opis namena porabe: 
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Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje sekundarnih kanalov vezanih 
na kanal D2 in  sekundarni kanali 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 predstavlja 

zaključeno celoto in priključitev uporabnikov.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah enako-

merno čez celo leto v skladu z dinamiko gradnje.

5205 – Izgradnja meteorne kanalizacije in protipoplavni ukrepi v 
Prelogu

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varovanju okolja, Zakon o vodah, Za-

kon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi 
objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o odvajanju odpadnih 
in padavinskih voda.

Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena izgradnji meteorne kanalizacije na območju Preloga. 

Območje Preloga je poplavno ogroženo z zalednimi vodami. Na osnovi pro-
jektne dokumentacije je predvidena izgradnja meteornega kanala, ki zaledne 
vode odpelje do Kam. Bistrice. V letu 2004 smo sklenili pogodbo za gradnjo 
meteornega kanala od Breznikove ceste do K. Bistrice. Planirana sredstva v 
letu 2005 bomo namenili za gradnjo po Breznikovi cesti in nato za nadaljevanje 
po Krožni.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi projektantskega predračuna in glede 

na predviden obseg del.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Ureditev meteorne kanalizacije na poplavnem območju Preloga.
Dinamika financiranja:
Plačila bodo potekala na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah v skladu 

z dinamiko gradnje.

5299 – 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 finančnih obveznosti iz leta 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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 opuščenih 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 izboljšala kakovost bivanja in varovalo 

okolje predvsem v smislu ohranjanja čiste narave.
Dinamika financiranja:
Tekoča glede na izvedbo posameznih 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 »Očistimo Občino Domžale 2005«.  
Način določitve predlaganega zneska:
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Za vsakoletno akcijo »Čista in zelena Občina Domžale« smo predvideli sred-
stva na osnovi porabe in stroškov v preteklih letih. 

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Doseči čisto okolje ter dviganje ravni zavesti mlajše generacije o pomenu 

in varstvu okolja.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v sredini leta, oziroma glede na izvedbo posameznih aktivno-

sti.

5399 – 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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
Opis namena porabe:  
Sredstva se bodo pretežno porabila za:

- evidence za potrebe zavarovanih območij v Občini Domžale,
- predstavitev podatkov na spletni strani,
- nadgradnja baz okoljskih podatkov,

Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Ocena stroškov na podlagi informativnega zbiranja ponudb, cenitve po 

uradnih cenikih, izkustvena ocena.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
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Priprava strokovnih podlag za zavarovanje območij in drugi okoljski podatki 
ter omejitve rabe prostora, ki se vnašajo v kataster.

Dinamika financiranja:
V drugem, tretjem in četrtem kvartalu.

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, izobraževalnih in informativnih programov 

društev delujočih na območju občine na področju varstva okolja. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Sofinanciranje dejavnosti prijavljenih društev, ki se navezujejo na tekoče 

programe in aktivnosti občin.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Promocija in spodbujanje delovanja društev na področju varstva okolja, 

vključitev v seznam okoljevarstvenih aktivnostih za šole in vrtce in sodelo-
vanje pri pripravi programa. 

Dinamika financiranja: 
Drugi in tretji kvartal.

5603 - Okoljska promocija, ozaveščanje, izobraževanje in informiranje 

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja, Strategija varstva okolja v občini Domžale
Opis namena porabe:

- priprava promocijskega in informativnega materiala za aktivnosti, ki jih 
izvaja občina, vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani,

Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Ocena na podlagi finančnih določil, ki izhajajo iz Strategije varstva okolja, 

izkustvena ocena za podobne aktivnosti.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Posredovanje informacij javnosti, ki se nanašajo na okoljsko in prostorsko 

aktivnost občine.
Dinamika financiranja: 
Tekoča, preko celega leta.
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5699 – 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi pogoji 

za izplačilo.

0570 – Pokopališka dejavnost

5701 – Pokopališče Domžale

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja
Opis namena porabe:  
Sredstva bomo, glede na to, da je stanje stopnic pred mrliško vežico v Dom-

žalah zelo slabo, namenili obnovi stopnic pri mrliških vežicah v Domžalah.
Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Višino stroškov smo določili na osnovi ocene.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Ureditev oziroma sanacijo stopnic z namenom zagotovitve varne uporabe 

javne infrastrukture.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjenih  pogodbah v skladu z 

dinamiko izvedbe.

5702 – Pokopališče  Šentpavel

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja
Opis namena porabe:  
Sredstva bomo namenili za izdelavo projektne dokumentacije za postavitev 
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ograje na razširjenem delu pokopališča v Šentpavlu. Obstoječe pokopališče 
Šentpavel je polno. Zemljišče za razširitev pokopališča je pripravljeno, po-
trebna je ureditev tega zemljišča in zaščita z ograjo. S sredstvi bomo pridobili 
projektno dokumentacijo za zunanjo ureditev pokopališča.

Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Višino stroškov smo določili na osnovi ocene.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Pridobitev projektne dokumentacije v smislu priprave za izvedbo razširitve 

pokopališča, ki je nujno potrebna.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjeni pogodbi, predvidoma v 

prvi polovici leta.

5703 – Pokopališče Homec

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja
Opis namena porabe:  
Sredstva bomo namenili za ureditev internih dostopnih poti na pokopališču 

na Homcu, sanaciji stopnic in manjkajoči osvetlitvi pokopališča.
Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Sredstva so določena na osnovi ocene in predstavljajo približno polovico 

vseh potrebnih sredstev za izvedbo zgoraj navedenih del. Drugo polovico za-
gotavljata KS in župnišče.

Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Izvedba zunanje ureditve pokopališča na Homcu.
Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi računov po sklenjeni pogodbi, predvidoma v 

prvi polovici leta.

5704 – Pokopališče  Krtina

Pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja
Opis namena porabe:  
S planiranimi sredstvi bomo odkupili zemljišča, ki jih potrebujemo za raz-

širitev pokopališča v Krtini. Projektna dokumentacija je pridobljena.
Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Višino stroškov smo določili na osnovi ocene.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Pridobitev zemljišča in v nadaljevanju razširitev pokopališča v Krtini.
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Dinamika financiranja:
Plačilo bo izvedeno na osnovi sklenjenih pogodb, predvidoma v prvi pol-

ovici leta.

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 izdelavo prometne študije ter projekta odvod-

njavanja in nadzor v okviru projektov sanacije in revitalizacije SPB in drugih 
materialnih stroškov za delo pristojne projektne 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 Slovenski odškodninski družbi
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za izpolnjevanje republiških zakonskih obveznosti.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov predstavlja 30 % sredstev kupnin od prodaje stanovanj (Sta-

novanjski sklad RS 20 %, Slovenska odškodninska družba 10 %).
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Izpolnitev obveznosti, določene z zakonom.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.



113Uradni Vestnik Št. 2/05

6104 - Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena kritju stroškov postopkov, davčnih obveznosti, ceni-

tev, popisov del, taks, vpisa etažne lastnine, vzpostavitev registra stanovanj 
in poslovnih prostorov, vračilu varščine, izplačilo nadomestil, sejnin in za 
ostale stroške, ki po namenu niso zajeti v nobeni od  preostalih proračunskih 
postavk in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj v preteklih letih. 
Doseženi oziroma Pričakovani cilji: 
Omogočeno normalno delovanje službe.
Dinamika financiranja:
Tekoče, po potrebi.

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 itd.) ter pokrivanju stroškov 
praznih stanovanj in poslovnih prostorov.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi izkušenj v preteklih letih.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Izboljšanje pogojev za bivanje in delo v stanovanjskih in poslovno-stano-

vanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno

 6106 - Pokrivanje najemnin do pogodbene višine

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu, Uredba o metodologiji za 

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena najemnikom neprofitnih stanovanj, ki izpolnjujejo 

pogoje za pridobitev subvencije najemnine.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi izkušenj iz preteklega leta. 
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Finančno šibkejšim najemnikom zagotoviti plačilo dela neprofitne najem-

nine.
Dinamika financiranja:
Tekoče, mesečno.

6107 - Pospeševanje gradnje in prenove - kreditiranje

Pravne podlage:
Pravilnik o delitvi sredstev Občine Domžale, namenjenih za stanovanjska 

posojila,  Pravilnik o porabi sredstev za kreditiranje obnove fasad na območju 
Občine Domžale.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena subvencioniranju 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 prispevajo k lepšemu zunanjemu videzu objektov 
ter občanom omogočiti, da si s pomočjo ugodnih posojil sami rešujejo stano-
vanjsko 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 upra-

vnikom, plačilu zavarovanj, katera za zavarovanje objekta (skupnih delov in 
naprav) sklepa upravnik in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi izkušenj v preteklih letih. 
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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 uprav-

ljavci do najemnikov v občinskih stanovanjih oziroma poslovnih prostorih, če 
le-teh po redni sodni poti od najemnikov ni bilo mogoče izterjati. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi izstavljenih in neizterjanih računov 

upravljavcev do najemnikov. 
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Izvajanje zakonskih zahtev in posredno izvajanje nalog, ki jih imajo uprav-

ljavci.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena na podlagi izkazanih potreb.

6111 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav 

objektov, stanovanj in poslovnih prostorov; zamenjavo ostrešja in strešne kriti-
ne, obnovo fasad, večja popravila dvigal, sanacijo kotlovnic, vplačila v obvezni 
rezervni sklad in podobno.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi plana dela Oddelka premoženjske 

zadeve ter plana upravnikov objektov.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Izboljšanje pogojev za bivanje in delo v stanovanjskih in poslovno-stano-

vanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena v drugem,  tretjem in četrtem kvartalu.
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6112 - Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena adaptaciji in prenovi starejših objektov, stanovanj 

in poslovnih prostorov (obnova sanitarij, tlakov, pleskanje ali zamenjava zu-
nanjega stavbnega pohištva, obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji in 
podobno).

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov je določena na podlagi plana dela Oddelka za premoženjske 

zadeve.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Izboljšanje pogojev za bivanje in delo v stanovanjskih in poslovno-stano-

vanjskih objektih.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena v drugem,  tretjem in četrtem kvartalu.

6113 - Gradnja in nakup stanovanj ter drugih objektov

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za nakup prostorov, namenjenih krajevni skupno-

sti Preserje ter za nakup neprofitnih stanovanj. Nakup se izvede na podlagi 
javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev za nakup neprofitnih stanovanj je predviden v skladu z raz-

pisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenim v občinskem 
glasilu, 12. novembra 2004.

Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Občanom zagotoviti najem primernega stanovanja. KS Preserje zagotoviti 

primerne pogoje za delo.
Dinamika financiranja:
Sredstva bodo porabljena v drugem, tretjem in četrtem kvartalu.

6114 - Študije in strokovne podlage

Pravne podlage:
Stanovanjski zakon
Opis namena porabe:
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Sredstva so namenjena za izdelavo študij, projektov, izvedeniških mnenj, 
tehnične dokumentacije in podobno. Večina sredstev bo porabljena za izde-
lavo projektne dokumentacije za obnovo objekta na Ljubljanski 58, Domžale 
– stara knjižnica. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Na podlagi ocene stroškov pri pripravi podobnih projektov.
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 lokalni samoupravi, Zakon  o javnih financah.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačilu finančnih obveznosti iz leta 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izpolnitev sklenjenih pogodbenih obveznosti.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v prvi polovici leta, oziroma takoj ko bodo izpolnjeni vsi pogoji 

za izplačilo.

0620 - Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 

6201 - Občinska geodetska in informacijska dejavnost 

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o geodetski dejavnosti
Opis namena porabe:  
Sredstva bodo porabljena za financiranje in ažuriranje baz prostorskih po-

datkov in zajem podatkov za pripravo evidenc, ki jih vodi Občina Domžale.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena stroškov na podlagi cenika storitev.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Obnova, vzdrževanje in nadgradnja obstoječih baz ter vzpostavitev novih 
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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
Opis namena porabe:
Sredstva postavke se namenijo za izdelavo:

- strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja in prostorskega reda 
Občine Domžale in osnutka strategije in prostorskega reda,

- strokovne podlage in študije za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnih 
lokacijskih načrtov in pripravo novih lokacijskih načrtov ter izdelava LN,

-  projektna dokumentacija.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izkustvena ocena na podlagi do sedaj izvedenih aktov.
Doseženi oziroma Pričakovani cilji:
Priprava in sprejem strateških in izvedbenih prostorskih dokumentov.
Dinamika financiranja:
Predvidoma v tretjem in četrtem kvartalu.

6203 - Pridobivanje stavbnih zemljišč

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju 

s stvarnim premoženjem države in občin.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za nakupe zemljišč na območjih, kjer se pripravlja 

kompleksna gradnja in za nakupe zemljišč za potrebe izgradnje komunalne 
infrastrukture: 
- rekonstrukcija križišča med Karantansko, Ljubljansko in Savsko cesto 
- pridobitev zemljišč v LN J5 Jarše in 
- druga zemljišča za potrebe izgradnje javne infrastrukture

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena vrednosti iz dosedanjih cenitev.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Omogočena bo gradnja komunalne infrastrukture in razvoj poselitvenih 

območij.
Dinamika financiranja:
Tekoča v skladu z dinamiko nakupov 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 pro-

grama opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero komu-
nalnega prispevka

Opis namena porabe: 
Sredstva  so namenjena za izdelavo študij, tehnične dokumentacije in pro-

gramov opremljanja stavbnih zemljišč.  
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Določitev obsega sredstev temelji na oceni stroškov izdelave dosedanjih 

programov komunalnega opremljanja.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Pridobivanje sredstev iz naslova komunalnega prispevka v skladu s pred-

videnimi stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.
Dinamika financiranja:
V skladu s podpisanimi pogodbami.

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 pri-

dobivanje gradbenega dovoljenja, projekti za izvedbo del, projekti izvedenih 
del) za območja, kjer je Občinski svet sprejel prostorske izvedbene načrte in 
programe komunalnega opremljanja. 
- PGD, PZI za komunalno opremljanje zemljišč v ZN V7/1 Helios Količevo 
- dokumentacija za druga območja v skladu z sprejetimi prostorskimi akti

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Določitev višine sredstev temelji na načrtovani oceni obsega del in stroškov 

izvedbe.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Kvalitetno zgrajena komunalna oprema. 
Dinamika financiranja:
Drugi in tretji kvartal.
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6206 - Obnova in izgradnja komunalnih vodov

Pravna podlaga: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varovanju okolja, Zakon o vodah, Za-

kon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi 
objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o oskrbi s pitno vodo,  
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov.

Opis namena porabe: 
V letu 2004 smo zaradi smiselnosti sočasne gradnje v največji meri poizku-

šali slediti koncesionarju in sočasno obnavljati obstoječe vodovodno omrežje, 
ki je v nekaterih delih še v salonitni izvedbi. Gradnja je potekala usklajeno v 
koordinaciji vseh upravljalcev komunalnih vodov. Sredstva na tej postavki 
bomo namenili projektni dokumentaciji, postopkom za pridobitev dovoljenj 
in gradnji vodovodov v nadaljevanju izvedbe plinifikacije v Občini Domžale. 
Poleg zagotavljanja sredstev za sočasno obnovo vodovodov ob gradnji plino-
vodnega omrežja se pojavljajo tudi potrebe za sanacijo obstoječih cestnih po-
škodb in izvedbo določenih del na cestišču. Tu gre predvsem za prilagajanje 
kanalizacijskih pokrovov, zamenjavo poškodovanih vtočnih jaškov za odvajanje 
meteornih cestnih voda, zamenjavo poškodovanih robnikov (v kolikor so robniki 
poškodovani pri gradnji komunalnih vodov jih je  izvajalec dolžan zamenjati na 
svoje stroške), 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:
Zagotavljanje sočasne obnove komunalnih vodov z gradnjo plinovodnega 

omrežja in sanacija cestne infrastrukture ob gradnji plinovodnega omrežja.
Dinamika financiranja:
Financiranje je predvideno čez celo leto, v odvisnosti od dinamike gradnje 

plinovoda in sočasnosti gradnje oziroma obnove komunalnih vodov.

6208 – Študija izvedbe projekta doma počitka v Dobu  

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Financiranje izdelave strokovnih študij, ki bodo preverile pogoje za izvedbo 

projekta izgradnje doma počitka v naselju Dob
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen glede na oceno vrednosti in obseg potrebne do-

kumentacije.



121Uradni Vestnik Št. 2/05

Pričakovani cilji:
Pridobitev podatkov, ki bodo omogočili odločanje o realizaciji projekta doma 

počitka.
Dinamika financiranja:
Plačilo računov na podlagi pogodb. 

6299 – 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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, Za-

kon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o graditvi 
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 projektne dokumentacije za pridobitev 

upravnih dovoljenj  za:
- sofinanciranje projekta PGD in PZI za vodovod Brdo Dol  pri Ljubljani. 

Zemljišča v občini Domžale so pridobljena, v sosednji občini - Dol pri Ljubljani 
situacija še ni razčiščena,

- projektna ureditev nekaterih zaselkov v občini (Selo pri Ihanu, ..), ki 
so brez urejene vodooskrbe, 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
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Višina sredstev je določena na osnovi ocen in glede na predviden obseg 
del.

Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Izdelava navedene projektne dokumentacije, v smislu priprave projektov 

za fizično realizacijo. 
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov  po sklenjenih  pogodbah, čez celo 

leto.

6399 - 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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, Energetski zakon.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena plačevanju porabljene električne energije za cestno 

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 razsvetljavo, 

ter s tem povečana prometna varnost na naših cestah..
Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov, enakomerno čez celo leto.
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6402 – Božično - novoletna okrasitev občine

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o pogojih, postopkih in merilih za po-

deljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna 
razsvetljava«.

Opis namena porabe:
Sredstva se bodo porabila za izvedbo 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 okra-

sitve ter sklenjeno pogodbo.

6403 - Vzdrževanje javne razsvetljave in prometno svetlobne signal-
izacije

Pravna podlaga:
Zakon lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cest-

nega prometa, Zakon o javnih naročilih, Odlok o občinskih cestah, Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest,  Odlok o pogojih, postopkih in merilih za po-
deljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna 
razsvetljava«.

Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu in investicijskemu vzdrževanju javne raz-

svetljave 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 vzdrževali nemoteno delovanje javne razsvetljave in svetlob-

ne prometne signalizacije ter zagotovili periodična preventivna vzdrževalna 
dela.

Dinamika financiranja:
Plačilo bo potekalo na osnovi računov  po sklenjenih pogodbah enakomerno 

čez celo leto.
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6499 - 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
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 prostor-
skega 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 ob Mlinščici in 

ostalim ukrepom za izboljšanje protipoplavne varnosti.
Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Višino sredstev smo predvideli na osnovi ocene.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
S sredstvi se bo reševalo urgentne potrebe za sanacijo brežin zaradi delo-

vanja vodotokov na brežine ali širše območje.
Dinamika financiranja: 
Plačilo bo potekalo na osnovi računov po sklenjenih pogodbah.

6602 - Vzdrževanje zelenic in mestne komunalne opreme

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja,   Odlok o zelenih povr-

šinah, Strategija varstva okolja v Občini Domžale, Zakon o javnih naročilih.
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Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena košnji trave na zelenih površinah, obrezovanju drevja 

in grmovnic, sajenju okrasnih rastlin, postavitvi košev za smeti, postavitvi in 
vzdrževanju klopi, postavitvi obcestnih stebričkov, postavitvi avtobusnih nad-
streškov ter namestitvi in vzdrževanju ostale mestne komunalne opreme. 

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 zagotovili urejenost javnih površin, ter po-

stavitev 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 
Opis namena porabe:  

- nadgradnja aplikacij za delo z bazami podatkov,
- vzdrževanje in ažuriranje prostorske evidence zgradb in stavbnih zemljišč 

za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- stroški opreme,
- evidenca posegov v prostor v skladu z določili zakona o urejanju prosto-

ra,
- vzdrževanje baz na internetu 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Ocena na podlagi stroškov te postavke v preteklih letih  in pridobljenih po-

nudb.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Hitrejše in učinkovitejše delo občinskih služb na področju urejanja prostora 

in opremljanja stavbnih zemljišč in večja dostopnost podatkov za občane.
Dinamika financiranja:
Tekoča, v skladu s pogodbami in izvedenimi deli.

6604 – Ureditev parka Domžale 

Pravne podlage:
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.
Opis namena porabe: 
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Sredstva  so namenjena za izdelavo projekta in parkovno ureditev območja 
ob Ljubljanski cesti.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Določitev obsega sredstev izhaja iz primerljivih stroškov ureditve parka 

Univerzale.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Ureditev neurejenega območja.
Dinamika financiranja:
Tretji in četrti kvartal proračunskega leta.

6606 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 

Pravne podlage:
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o lokalni samo-

upravi, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka.
Opis namena porabe: 
Sredstva so namenjena za izgradnjo in prenovo javne infrastrukture na ob-

močjih, 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 oceni stroškov opremljanja stavbnih zemljišč 

s komunalnimi vodi in napravami.
Doseženi oz. Pričakovani cilji:
Z izgradnjo navedenih omrežij bo omogočen razvoj poselitvenih območij. 
Dinamika financiranja:
Sredstva se bodo porabljala glede na izvedbo posameznih etap teh omrežij, 

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 finančnih obveznosti iz leta 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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 zavarovanje državljanom RS, ki niso zavarovani iz 

drugih naslovov, na osnovi stalnega bivališča v naši občini.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Računi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, korigirani z našimi evidencami 

o številu zavarovancev, so podlaga za predvideni obseg potrebnih sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev obveznega zavarovanja za naše občane, ki nimajo nobenih do-

hodkov in ne morejo biti drugače zavarovani.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi računov.

7602 - Mrliško pregledna služba

Pravna podlaga:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o po-

kopališki in pogrebni dejavnosti.
Opis namena porabe:
Sredstva se porabljajo za poravnavanje stroškov mrliško pregledne službe 

in pokop občanov, za katere smo po zakonu dolžni kriti stroške.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi računov preteklih obdobij. 
Pričakovani cilji:
Obveznosti po zakonu.
Dinamika financiranja:
Plačujemo na podlagi računov, ki jih prejemamo neenakomerno preko ce-

lega leta, odvisno od vrste, števila in časa nastanka primerov, kar ni mogoče 
vnaprej predvideti.
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7603 - Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje mamografije in zagotavljanje sredstev za specialnega peda-

goga.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi znane realizacije v preteklem obdo-

bju.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev brezplačnih  mamografskih pregledov našim občankam in  

strokovna pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi  izstavljenih računov oz. refundacijskih zahtevkov. 

7604 - Sofinanciranje preventivnih programov

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju
Opis namena porabe:
Sofinanciranje preventivnih pregledov prostate in debelega črevesja  za 

občane Domžal.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi strokovnega predloga javnega zavoda.
Pričakovani cilji:
Izvedba preventivnih pregledov občanov Domžal, s ciljem  pravočasnega 

odkrivanja pogostih obolenj  rizičnih  populacij prebivalstva.
Dinamika financiranja:
Izplačila se vršijo na podlagi dokumentiranih zahtevkov preko celega leta, 

vendar ne pred sprejemom proračuna za tekoče leto.
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08 -  REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH OR-
GANIZACIJ, 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 sofinan-

ciranju športnih in rekreativnih programov v občini Domžale.
Opis namena porabe:
Sofinanciranju najema telovadnic in športnih površin, dejavnosti športnih 

in rekreativnih programov, pri čemer se namenja društvom 42 mio SIT, 12 mio 
SIT pa sofinanciranju telovadnih in športnih površin.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije v občini Domžale.
Dinamika financiranja:
Po izdaji sklepov, na podlagi javnega povabila in na tej podlagi mesečne 

dotacije na podlagi pogodb. Sofinanciranje najemnin pa na podlagi pogodb 
in dokumentiranih zahtevkov.

8102 - Sofinanciranje športnih objektov in opreme, ki niso v lasti 
občine

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotoviti nujna in investicijsko vzdrževalna dela športnih objektov in opre-

me.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje izvajanja športnih in rekreativnih  programov.
Dinamika financiranja:
Po izdaji odločb, na podlagi javnega povabila, se izplačila vršijo na podlagi 

dokumentiranih zahtevkov preko celega leta, vendar ne pred sprejemom 
proračuna za tekoče leto.
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8103 - Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba 
športnikov na večjih in mednarodnih prireditvah

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba športnikov na večjih 

in mednarodnih prireditvah.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi potreb in programov društev preteklih obdobij.
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 rekreacijo.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja javnega zavoda.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predviden obseg sredstev za delovanje  zavoda načrtujemo na podlagi plana 

zavoda, pri čemer so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje skupnih programov 
in izvajanje vzdrževanja občinskih športnih objektov v upravljanju zavoda.

Pričakovani cilji:
Razvoj športa in rekreacije ter upravljanje športnih površin  v občini Dom-

žale.
Dinamika financiranja:
Mesečne dotacije na podlagi pogodbe.

8105 - Športna zveza Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Delno pokrivanje materialnih stroškov, najemnine.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi znanih materialnih stroškov.
Pričakovani cilji:
Sofinanciranje stroškov.
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Dinamika financiranja:
Izplačilo na podlagi pogodbe, predvidoma v enkratnem znesku.

8106 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega pom-
ena – Dom športnih organizacij in večnamenska ploščad

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotovitev  sredstev za nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta 

Doma športnih organizacij ter večnamenske asfaltne ploščadi s pripadajočimi 
zelenimi površinami. V letu 2005 bo večji del sredstev investicijskega vzdrže-
vanja namenjen povečanju in ureditvi garderob v Domu športnih organizacij 
(prilagoditev zahtevam za nastop v tekmovanjih v okviru UEFE), sanaciji as-
faltne površine večnamenske ploščadi ter sanaciji strehe in morebitna druga 
nujna vzdrževalna dela, ki se  pojavijo med letom.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi predvidenega obsega vzdrževalnih 

del. 
Pričakovani cilji:
Usposodobitev objektov za nemoteno izvajanje športnih in rekreativnih 

programov.
Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila oz. dotacije za tekoče vzdrževanja v skladu s pogodbo, 

investicijsko vzdrževanje pa neenakomerno preko celega leta, odvisno od 
realizacije oz. dostavljene dokumentacije.

8107 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega pom-
ena -  Hala KC

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
V skladu s pogodbo o najemu najemnik (Košarkarski klub Domžale) zago-

tavlja letno najmanj 30 % sredstev 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 2005 se načrtujejo 
naslednja večja dela: saniranje strehe in platoja nad pisarnami zunanjega dela 
dvorane, namestitev nadstreškov in ureditev vetrolovov pri vhodih v dvorano, 
ureditev ozadja za kulturno-zabavne prireditve in obnova odra, vzdrževalna 
dela v glavnih sanitarijah, obnovitvena dela v garderobah, zamenjava klina-
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stih jermenov, servis ležajev in filtrov pri ventilacijskem sistemu dvorane in 
projektno dokumentacijo. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega vzdrževalnih del, ki 

ga je predlagal najemnik v skladu s pogodbo. Glede na I. obravnavo zmanjšu-
jemo obseg sofinancerskih sredstev, saj je bilo v sanacijo objekta konec leta 
2004 vloženih 160 mio SIT. 

Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih površin.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi pogodbe in dostavljenih računov, časovno ne-

enakomerno preko celega leta, vendar ne pred sprejemom proračuna.

8108 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega pom-
ena -  Športni park Vir 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje tekočih in investicijsko- vzdrževalnih del otroškega igrišča 

in športnega parka  Vir, v upravljanju Zavoda za šport in rekreacije. Sredstva 
bodo porabljena za tekoče vzdrževanje kot npr. nabava mivke, obratovalne 
stroške (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:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi pogodbe in dostavljenih računov, 

časovno neenakomerno preko celega leta, vendar ne pred sprejemom prora-
čuna. 

8109 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega pom-
ena  -  Športni park Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotovitev sredstev za  vzdrževalna dela na objektih v Športnem parku 

Domžale.
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Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi predvidenega obsega vzdrževalnih 

del  v Športnem parku Domžale. 
Pričakovani cilji:
Usposobitev objektov za nemoteno izvajanje športnih programov.
Dinamika financiranja
Mesečna izplačila na podlagi podpisane pogodbe za tekoče vzdrževanje.

8110 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega pom-
ena – Teniška dvorana in igrišče

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu.
Opis namena porabe:
Zagotovitev sredstev za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja po po-

godbi o upravljanju. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi načrtovanega obsega vzdrževalnih del, 

predvidoma za zamenjavo talnih oblog v dvorani (tepih z granunalatom) na 
preostalih igriščih, kjer zamenjava še ni bila opravljena.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih površin.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi pogodbe, praviloma v prvi polovici leta. 

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:
Glede na predlog in pričakovane stroške zagotavljamo  sofinancerski delež. 

Načrtuje se izgradnja nadstrešnice na balinišču in investicijsko vzdrževanje 
v športnem parku.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih površin.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi pogodbe in dokumentacije o realizaciji, pravi-

loma v drugi polovici leta. 
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8112 - Sofinanciranje Športnega parka Ihan

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe: 
Zagotovitev sredstev za nujna tekoča in investicijsko vzdrževalna dela.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva načrtujemo na podlagi programa vzdrževanja za leto 2004.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih športnih površin.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi pogodbe in dokumentacije o realizaciji, pravi-

loma v drugi polovici leta. 

8113 - Športni programi za ŠŠD

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Letni program športa in re-

kreacije 
Opis namena porabe: 
Sofinanciranje izvedbe šolskih športnih tekmovanj (ŠŠT) in strokovnega 

kadra, sofinanciranje udeležbe na višjih nivojih ŠŠT (področni nivo in državni 
nivo), sofinanciranje izvedbe programov “Zlati Sonček”  in “Krpan”, v vzgojno 
varstvenih zavodih (VVZ).

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtovano na podlagi izbranih programov v OŠ in VVZ, za šolsko leto 20-

04/2005, ocena stroškov glede na preteklo šolsko leto in izbrane programe.
Pričakovani cilji:
Realizacija izvedbe vseh načrtovanih tekmovanj na vseh nivojih, učinkovito 

strokovno delo, doseženi rezultati učencev OŠ občine Domžale z drugimi ob-
činami na državnem nivoju.

Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe, predvidoma v enakih mesečnih zneskih (1/12). 

8115 - Športni park Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so prioritetno namenjena nadaljevanju začetih del v letu 2004 na 

nogometnem delu stadiona (razsvetljava)  v višini 20.000 TSIT ter preplastitev 
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atletskih stez in nabava vgradne opreme za atletski del stadiona v višini 20.000 
TSIT. Glede na I. obravnavo povečujemo obseg sredstev v investicijo, zaradi 
zagotovitve pogojev licenciranja in nadaljevanje del na atletski stezi.

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 pogodb in računov, praviloma v drugi polovici 

leta.

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 pridobila posestva stvar in oseb prosto vsa te-
nis igrišča. S plačilom zadnjega obroka, dne 31.1.2006, bo občini izročen tudi 
gostinsko-sanitarno garderobni objekt.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi sodne poravnave, potrjene na Ob-

činskem svetu. 
Pričakovani cilji:
Usposobitev zemljišč za izgradnjo Športnega parka Domžale.
Dinamika financiranja
Enkratno izplačilo v rokih, določenih v sodni poravnavi.

8117 - Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov občinskega pom-
ena – kopališče  Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport in rekre-

acijo Domžale.
Opis namena porabe:
Sredstva so predvidena za tekoče vzdrževanje kopališča v Domžalah, ki je s 

1.1.2004 prešlo v upravljanje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Sredstva 
so namenjena za redni letni servis naprav – priprava za začetek obratovanja ko-
pališča, nabavo merilnih naprav za tekoče spremljanje kvalitete vode in drugih 
naprav, tekočemu poslovanju kopališča, med drugim tudi za zaposlitev nujnih 
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kadrov (reševalec, pomočnik reševalca, redarji, vzdrževalec strojnih naprav, 
blagajniki), ureditvi sistema prodaje vstopnic, nabavo tekočega klora, stroškov 
obveznih analiz vode, posebnega čiščenja, nakup deficitarne reševalne opreme 
in opreme za prvo pomoč. Del sredstev je namenjen zunanji ureditvi bazena 
in okolice ter izboljšanju ponudbe obiskovalcem. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi predvidenih stroškov vzdrževa-

nja.  
Pričakovani cilji:
Usposobitev kopališkega bazena v Domžalah za  nemoteno delovanje v 

času sezone.
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe mesečna izplačila v obliki akontacij dotacij.

8119 – 100 let TVD Partizan Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena obeležitvi 100 – letnice športnega društva.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi predvidenih stroškov. 
Pričakovani cilji:
Sofinanciranje stroškov.
Dinamika financiranja
Enkratno izplačilo na podlagi dokumentacije o realizaciji. 

8120 – Drsališče Domžale

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi. 
Opis namena porabe:
Sredstva bodo porabljena za pripravo drsališča v Športnem parku Domžale, 

za nabavo sistema za pripravo ledu, ograje in ostalih zadev za pripravo drsa-
lišča ter za pripravo oz. ureditev okolice in dostopa do drsališča ter za ostale 
aktivnosti v zvezi z delovanjem drsališča.

Način določitve potrebnega obsega sredstev: 
Obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov  in na podlagi sredstev 

v proračunu.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev primernih zimskih drsalnih površin za otroke in rekreativce v 
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občine Domžale.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb in računov predvidoma v drugi polovici leta.

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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. 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 knjižničar-

stvu.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje vseh odhodkov Knjižnice Domžale (materialni stroški, amor-

tizacija, stroški dela delavcev, stroški selitve ipd.) za redno dejavnost. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice 

(stroški plač, materialni in drugi stroški 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 mesečne dotacije na podlagi pogodbe.
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8202 - Sofinanciranje kulturnih prireditev

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo.
Opis namena porabe:
Razdelitev sredstev na podlagi programov, poslanih na javno povabilo.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi pričakovane realizacije v letu 2004.  
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. 

8203 - Zveza kulturnih društev

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje zveze kulturnih društev. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi pričakovane realizacije za leto 2004.
Pričakovani cilji:
Omogočiti delo kulturnih društev in izvedbo njihovih programov.
Dinamika financiranja:
Mesečno nakazilo dotacij po dvanajstinah oziroma po dinamiki realizacije 

programov.

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 področju kulture.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi predvidene realizacije za leto 2004 in 

glede na I. obravnavo tudi realno povečana.
Pričakovani cilji:
Realizacija skupnih programov v občini Domžale na področju kulture.
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Dinamika financiranja:
Mesečno nakazilo dotacij po dvanajstinah oziroma po dinamiki realizacije 

programov.

8205 - Založniška dejavnost

Pravne podlage:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samo-

upravi.
Opis namena porabe:
Razdelitev sredstev na podlagi programov, poslanih na javno povabilo.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2004. 
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 javnega povabila.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev načrtujemo na podlagi realizacije preteklega obdobja.
Pričakovani cilji:
Zagotavljanje javnega interesa na področju vzpodbujanja dejavnosti oz. 

prireditev v času pustovanja, miklavževanja, božično-novoletnih prireditev ter 
organizacija silvestrovanja.

Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi odločb.

8207 - Kulturni dom Franca Bernika Domžale

Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domža-

le.
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Opis namena porabe:
Sofinanciranje delovanja kulturnega doma za pokrivanje stroškov plač, ma-

terialnih in drugih stroškov poslovanja, sofinanciranje prireditev. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izhodišče za določitev višine potrebnih sredstev je plan javnega zavoda.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev pestrejšega kulturnega življenja občanom.
Dinamika financiranja:
Mesečno 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 vzdrževanje prostorov galerije.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi realizacije v preteklem obdobju in 

plana Kulturnega doma Franca Bernika Domžale.
Pričakovani cilji:
Omogočanje nemotenega delovanja razstavišča oz. galerije.
Dinamika financiranja:
Mesečno po dvanajstinah, na podlagi pogodbe.

8209 – Letno gledališče Dob

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi
Opis namena porabe:
Investicijsko vzdrževalna dela –  sofinanciranje dograditve protihrupne 

ograje za Letno gledališče Dob.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je določen na podlagi predračunskih vrednosti del in pred-

videnega obsega sofinanciranja.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznih pogojev za kulturne dejavnosti.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi pogodbe in dokumentacije o rea-

lizaciji del.
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8210 - Tekoče vzdrževanje spominskih obeležij

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
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 računa iz-

vajalca o opravljenih delih.

8211 - Glasilo Slamnik

Pravna podlaga:
Odlok o ustanovitvi Glasila Slamnik.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je predlagana glede na predvidene stroške in števila izdaj 

glasila. Glede na I. obravnavo povečujemo sredstva za izplačilo honorarjev 
(upoštevanje zakonskih sprememb na področju obračunavanja dohodnine).

Pričakovani cilji:
Obveščanje občanov.
Dinamika financiranja:
Mesečna plačila na podlagi pogodbe.

8212 - Godba Domžale 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Omogočiti največji skupini v občini, nemoteno izvedbo predvidenega pro-

grama.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sofinanciranje ovrednotenega programa Godbe Domžale.
Pričakovani cilji:
Omogočiti normalno poslovanje in izvedbo programa Godbe Domžale.
Dinamika financiranja:
Mesečne dotacije oz.dvanajstine.
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8213 – Gostičevi dnevi

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi. 
Opis namena porabe:
V sklopu praznovanja Gostičevih dnevov bo občina sofinancirala postavitev 

razstave ob 105 letnici rojstva, pripravi zbornika o Gostičevih dnevih ter so-
financirala izdelavo vabil, plakatov, koncertnih listov, poštnine, plakatiranja, 
najema dvorane in avtobusnih prevozov do višine sredstev, ki bodo zagotov-
ljena v proračunu. 

Način določitve potrebnega obsega sredstev:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Gostičevih dnevov, ki jih 

organizira Kulturno društvo Jože Gostič iz Homca na podlagi predloženega 
plana in programa.

Pričakovani cilji:
Omogočiti obeležitev 105 letnice rojstva Jožeta Gostiča in izvedbo progra-

ma ter omogočiti društvu meddržavno sodelovanje na kulturnem področju z 
opero v Zagrebu.

Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb in računov 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-Kamnik.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi ovrednotenega programa dela Simfoničnega orkestra Domžale-

Kamnik.
Pričakovani cilji:
Omogočanje delovanja simfoničnega orkestra.
Dinamika financiranja:
Mesečne dotacije.

8215 - Obnova poletnega gledališča Studenec

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
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Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena zaključku 1. faze obnove amfiteatra  v letnem 

gledališču Studenec.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg potrebnih sredstev načrtujemo na  podlagi predloga Kulturnega dru-

štva Miran Jarc Škocjan za sofinanciranje naslednjih predvidenih obnovitvenih 
del v letu 2005: dograditev zadnjega dela strehe, dograditev zadnjih zasilnih 
izhodov (stopnice), dokončanje sanitarij za obiskovalce, utrditev ploščadi v za-
dnjem delu tribune, zamenjava napenjalcev glavne nosilne jeklene vrvi (zaradi 
varnosti), dograditev stranske stene, obnova dotrajanega odra ter postopno 
vračilo najetih posojil za opravljena dela.

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 ovrednotenega programa društva Pustna sekcija Striček.
Pričakovani cilji:
Omogočiti realizacijo vsakoletnega pustnega karnevala na Viru.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo na podlagi dokumentiranega zahtevka.

8217 - Mladinski Kulturni center

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov Mladinskega kulturnega centra in s tem poveza-

nimi stroški.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi ovrednotenih programov Mladinskega kulturnega centra. V letu 

2004 je bilo po pogodbi za stroške dela namenjenih 4,5 mio SIT, za stroške 
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najema prostorov in druge tekoče stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne 
storitve ipd.) 4,5 mio SIT, 1 mio SIT za nakup opreme ter 4 mio za samo izvedbo 
programov zavoda.

Pričakovani cilji:
Združevanje mladih na področju kulturnih dejavnosti.
Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila dotacij na podlagi pogodbe, 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:
Obseg sredstev v ta namen se glede na I. obravnavo povečuje, določen pa 

je na podlagi predvidenih del in deleža sofinanciranja v letu 2004.
Pričakovani cilji:
Obnova dotrajane opreme v kulturnih objektih in vzdrževanje le-teh.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi odločb in dokumentacije o realizaciji, 

praviloma v drugi polovici leta. 

8219 - Ohranjanje kulturne dediščine

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Opis namena porabe:
Ohranjanje obstoječih kulturnih spomenikov. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi predvidenih akcij oziroma na podlagi ob-

sega realizacije preteklega leta (predvidoma nadaljevanje obnove podružnične 
cerkve na Pšati, vodnjakov – v Ihanu, Kokošnje ter obnova domžalskega po-
kopališča – tudi spomenikov znanih Domžalčanov). Načrtujemo  sofinanciranje 
ohranitve objekta Gasilskega doma v Stobu  ter sredstva za predvidene stroške 
strokovnih podlag za pripravo odlokov na  tem področju.

Pričakovani cilji:
Ohraniti obstoječe kulturne spomenike v naši občini.
Dinamika financiranja:
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Enkratna nakazilo na podlagi računov za opravljene storitve oz. predhodno 
podpisanih pogodb, praviloma v drugi polovici leta.

8220 – Obeležitev obletnice smrti Matije Tomca 

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju praznovanja  Tomčevega leta 2006 

v okviru katerega se med drugim načrtujejo naslednje aktivnosti: zgodovinski 
in etno-muzikološki zbornik o življenju in delu Matije Tomca, koncerti v sezoni 
2005/2006, CD mladinskega pevskega zbora, Zbirka mladinskih in otroških 
pesmi, film o Matiju Tomcu iz kronike Foto video kluba Mavrica Radomlje ter 
oddaja o Matiju Tomcu na RTV Slovenija. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov je oblikovan na podlagi načrtovanega programa 

prireditev. 
Pričakovani cilji:
Obeležitev 20. obletnice smrti župnika  in skladatelja Matije Tomca. 
Dinamika financiranja:
Izplačilo bo izvedeno na podlagi sklenjene pogodbe, praviloma v enem 

znesku, 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 sofinancirajo občine soustanoviteljice in Mi-

nistrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi javni razpis za 
sofinanciranje knjižničnega gradiva, na katerega zavod kandidira. Delež minis-
trstva je med drugim odvisen tudi od deleža financiranja s strani posamezne 
občine-soustanoviteljice.

Pričakovani cilji:
Zagotavljanje kvalitetnih storitev in nemoteno poslovanje.
Dinamika financiranja:
Mesečna dotacija na podlagi pogodbe.
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8223 – Muzejska dejavnost

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje aktivnosti Muzejskega društva.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi programa dela Muzejskega društva v letu 2005.
Pričakovani cilji:
Kvalitetno izvajanje muzejske dejavnosti za potrebe občine Domžale. 
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe in dokumentacije o realizaciji.

8224 – Menačnikova domačija

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Opis namena porabe:
Redno obratovanje etnološkega spomenika. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Predvideni stroški komunale, elektrike, ogrevanja in drugi stroški po po-

godbi z najemnikom.
Pričakovani cilji:
Kvalitetno izvajanje etnološke  dejavnosti za potrebe občine Domžale in 

ohranitev kulturne stavbne dediščine  konkretnega objekta 
Dinamika financiranja:
Na podlagi računov in pogodb, predvidoma enkrat mesečno.

8226 – Sklad Knjižnica Domžale

Pravne podlage:
Zakon o javnih financah, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

Investicijski program za izgradnjo nove knjižnice
Opis namena porabe:
Nakup ustreznih prostorov (plačilo po obrokih) za Knjižnico Domžale ter 

zagotovitev sredstev za gradbena in druga dela, potrebna za usposobitev 
prostorov za delovanje in ustrezno opremo. Glede na I. obravnavo zagotavljamo 
dodatna sredstva v ta namen.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Investicijski program za izgradnjo nove knjižnice. 
Pričakovani cilji:
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Omogočiti ustrezne prostorske pogoje obiskovalcem knjižnice kot tudi 
ustrezne pogoje delovanja Knjižnice Domžale.

Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodb in računov, situacij o opravljenih delih.

8229 – Izgradnja Knjižnice Domžale – sredstva države

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo
Opis namena porabe:
Izgradnja nove knjižnice v Domžalah.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 

sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi in na tej podlagi izdanega 
sklepa ministrstva.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za dejavnost Knjižnice Domža-

le. 
Dinamika financiranja:
Na podlagi pogodbe in računov oz. situacij za opravljena dela.

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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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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09 - IZOBRAŽEVANJE

0911 - Predšolska vzgoja 

9101 - Stroški izvajanja programa otroškega varstva

Pravne podlage:
Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen programov  v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Opis namena porabe:
Občina na  podlagi računov zavodov, financira razliko med ceno programa 

in plačilom staršem, glede na njihov socialni položaj za otroke, ki imajo stalno 
bivališče v občini Domžale. Poleg navedene razlike občina, kot ustanoviteljica 
javnih zavodov, v skladu s sprejetim pravilnikom o metodologiji za izračun cene 
pokriva tudi stroške, ki ne sodijo v ceno programa.

Način določitve predlaganega obsega sredstev: 
Na podlagi obsega izvajanja dejavnosti in  računov vrtcev iz preteklih ob-

dobij. 
Pričakovani cilji:
Zagotovitev nemotenega poslovanja zavodov, ki opravljajo varstvo in vzgojo 

predšolskih otrok.
Dinamika financiranja:
Mesečno,  na podlagi izstavljenih računov.

9103 - Predšolski programi

Pravna podlaga:
Zakon  o vrtcih.
Opis namena porabe:
Financiranje stroškov dela vzgojiteljic za izvajanje dodatnih predšolskih 

programov predvsem za predšolske otroke, ki niso vključeni v druge vzgojne 
programe  (vrtec) in poteka tekom leta v obsegu 80-ur. Pri tem starši prispevajo 
minimalni delež (predvsem malica.), vse ostale stroške pa pokriva občina na 
podlagi zahtevkov javnih vrtcev, t.j. Vrtca Urša in Vrtca Domžale.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Dejanski stroški na podlagi zahtevkov vrtcev so podlaga za obseg načrto-

vanih sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti vsem predšolskim otrokom, tudi tistim, ki niso vključeni v vrtce, 
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organizirano obliko pristopa vzgojnih ravnanj.
Dinamika financiranja:
Nakazilo na podlagi pogodb in mesečnih, dokumentiranih zahtevkov.

9104 - Vzgojni pripomočki v vrtcih 

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Financiranje nabave vzgojnih pripomočkov za otroke, vključene v predšolske 

programe (npr. igrače, telesnovzgojna sredstva, knjige idr. pripomočki) za javne 
in koncesijske vrtce, ki izvajajo 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 pred-

šolskih 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 predračuna amortizacije premičnin ter v skladu s 

sprejetim planom proračuna. 
Pričakovani cilji:
Ustrezna oprema javnih vrtcev in vrtcev s koncesijo za kvalitetno opravljanje 

vzgojnovarstvenega dela.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo javnim vrtcem in vrtcem s koncesijo na podlagi po-

godb.
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9107 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Investicijsko vzdrževanje stavb javnih vrtcev in drugih  javnih zavodov, ki 

opravljajo programe predšolske vzgoje, kot tudi vrtcev s koncesijo.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo predvidena večja vzdrževalna dela javnih zavodov, ki opravljajo 

programe predšolske vzgoje in vrtcev s koncesijo, kot tudi morebitna nujna 
vzdrževalna dela, ki se pojavijo med letom. 

Pričakovani cilji:
Vzdrževanje stavb javnih zavodov in drugih, ki izvajajo program predšolske 

vzgoje.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb in dokumentiranih zahtevkov.

9108 - Vzdrževanje otroških igrišč

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Investicijsko  vzdrževanje javnih igrišč: pri Osnovni šoli Preserje pri Radom-

ljah, pri Osnovni šoli Domžale, Osnovni šoli Roje in v Športnem parku Vir.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi letnega plana vzdrževalnih del. 
Pričakovani cilji:
Vzdrževana javna igrišča.
Dinamika financiranja:
Mesečno pokrivanje računov na podlagi pogodb.

9109 – Vrtec Bistra

Pravna podlaga:
Zakon o vrtcih.
Opis namena porabe:
Projektna in druga dokumentacija, potrebna za zaključna gradbena dela in 

opremo v novem Vrtcu Bistra.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu D 12-Bistra in urbanistično pogodbo 

investitor (podjetje Graditelj) zgradi vrtec z najmanj 3 enotami, s pripadajočim 
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funkcionalnim zemljiščem, v skladu z normativi in standardi do tretje poda-
ljšane faze. Poleg že predvidenih sredstev za projektno dokumentacijo, se 
glede na I. obravnavo  povečuje skupen obseg sredstev in sicer za dokončanje 
gradbeno obrtniških in drugih del.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev novih prostorskih kapacitet za opravljanje predšolske vzgoje.
Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi pogodb oz. računov 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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
Doseženi oz. 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 Glas-
bene šole Domžale, 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 uvedbo 
sistema HCCP in s tem povezanih prevozov hrane. Namesto nakupa novih 
vozil se osnovne šole poslužujejo storitev obeh javnih vrtcev. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
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Izhodišče predvidenega obsega sredstev  je s strani ustanovitelja določena 
cena storitve.

Pričakovani cilji:
V skladu z zakonom zagotovljeno normalno poslovanje osnovnih šol in 

glasbene šole.
Dinamika financiranja:
Mesečne dotacije po dvanajstinah na podlagi pogodb in izplačila na podlagi 

dokumentiranih zahtevkov.

9202 - Vzgoja in varnost v cestnem prometu 

Pravna podlaga:
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena akcijam s področja varnosti in vzgoje v cestnem pro-

metu za šoloobvezne in predšolske otroke. Sredstva se načrtujejo  na podlagi 
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 izvedenih javnih naročil ter na tej podlagi pre-

jetih računov, neenakomerno preko celega leta.

9203 - Prevozi učencev 

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni 

šoli.
Opis namena porabe:
Financiranje prevozov otrok v osnovno šolo, ki so od šole oddaljeni nad in pod 

4 kilometre (pod 4 kilometre le v primeru, če gre z vidika varnosti za nevarno 
pot v šolo, oziroma v primeru prevoza v 1. razredu devetletnega programa). 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Plan predvidenih stroškov se oblikuje na podlagi realizacije preteklega leta. 

Zaradi zakonske obveznosti prevoza učencev 1. razredov devetletke, kot tudi 
povečane cene goriva  se sredstva nadpovprečno povečujejo v primerjavi s 
predhodnim letom.

Pričakovani cilji:
Zaradi upoštevanja  zakonskih določil zmanjšanje nevarnosti za prihod 
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otrok v šolo.
Dinamika financiranja:
Mesečna izplačila na podlagi izstavljenih zahtevkov in ustreznih prilog 

osnovnih šol na podlagi pogodb.

9204 - Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena  za sofinanciranje tekmovanj učencev, ter pokrivanju 

skupnih izobraževanj učiteljev, kar ne pokriva pristojno ministrstvo.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Plan tekmovanj v šolah in plan skupnih izobraževanj sta podlagi za načrto-

vani obseg sredstev. 
Pričakovani cilji:
Spodbujanje dodatnih dejavnosti osnovnih šol.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi dokazil o dejansko izvedenih tekmovanj in 

izobraževanj (računi, zahtevki).

9205 - Prireditev za odličnjake in srečanja upokojenih učiteljev in 
vzgojiteljev

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, Zakon o lokalni samo-

upravi.
Opis namena porabe:
Izvedba prireditve za najboljše učence 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, 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 obseg 

sredstev. 
Pričakovani cilji:
Spodbujanje učencev k boljšemu uspehu oz. znanju v šoli ter letno srečanje 

upokojenih učiteljev ter vzgojiteljev.
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi računov za opravljene storitve.
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9206 - Varstvo učencev - vozačev 

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.
Opis namena porabe:
Zagotovitev varstva učencev vozačev.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izhodišče za izračun je delovna ura učitelja –varuha ter število opravljenih 

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 

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.
Opis namena porabe:
Financiranje izvajanja dodatnega pouka tujega jezika v 3. in 4. razredu osnov-

ne šole (program osemletke), pri čemer občina krije stroške ene pedagoške 
ure na teden na oddelek. 

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Izhodiščne plače učiteljev so podlaga za izračun potrebnega obsega sred-

stev.  
Pričakovani cilji:
Spodbujanje znanja tujih jezikov osnovnošolcev že v 3. in 4. 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.
Opis namena porabe:
Štipendiranje učencev (dijakov, študentov) na podlagi razpisa.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Štipendije se povečujejo na podlagi rasti zajamčene plače, pri čemer se letno 

podeli 6-9 celoletnih štipendij, odvisno od razpoložljivih sredstev. Sredstva 
načrtujemo na podlagi števila podeljenih štipendij. 

Pričakovani cilji:



155Uradni Vestnik Št. 2/05

Spodbujanje nadarjenosti mladih  v naši občini, zagotavljanje socialnih šti-
pendij in  zagotavljaje ene štipendije  za  deficitarne poklice. 

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 sofinancira pri-

stojno ministrstvo ali starši in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sofinanciranje zimovanj je načrtovano  v enakem obsegu kot v letu 2004, z 

upoštevanjem obsega programa in  rasti stroškov. 
Pričakovani cilji:
Pomoč staršem in s tem  večja udeležba učencev v programih zimovanj.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo posamezni šoli,  na podlagi dokazil o izvedbi  zimova-

nja.

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 razisko-

vanja in tehnične kulture. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sofinanciranje načrtujemo na podlagi programov organizacij in  društev in 

glede na I. obravnavo proračuna povečujemo sredstva v ta namen.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje izvedbe programov s področja raziskovanja in tehnične kul-

ture.
Dinamika financiranja:
Praviloma enkratna izplačila na podlagi odločb in dokumentacije o realizaciji, 

praviloma v drugi polovici leta. 
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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, zavodom, 

društvom in posameznikom.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Glede na I. obravnavo znižujemo sredstva v ta namen  na podlagi realizacije 

v preteklem obdobju.
Pričakovani cilji:
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti na območju občine. 
Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi odločb 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 priča-

kujemo 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, Pogodba o soustanoviteljstvu javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Srednja šola Domžale. 
Opis namena porabe:
Občina Domžale kot soustanoviteljica gimnazije zagotavlja sredstva za so-

financiranje pogojev za izvajanje programa  splošne gimnazije v Domžalah. Na 
podlagi plana Srednje šole Domžale bodo sredstva porabljena za:  posodobitev 
računalniške opreme za gimnazijski del programa, obogatitev učbeniškega 
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sklada oz. nakup knjig, namenjenih gimnazijskemu programu ter sofinanci-
ranje nadstandardne ponudbe šole (organizirane aktivnosti dijakov, izvajanje 
programa Mednarodno priznanje za mlade MEPI, ipd.) za gimnazijski del pro-
grama. Glede na I. obravnavo se povečuje obseg sredstev za pripravo projektne 
dokumentacije potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja za telovadnico 
pri Srednji šoli Domžale, v deležu, ki se nanaša na gimnazijski del programa.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo predvideno višino sredstev za sofinanciranje ustreznih pogojev 

delovanja gimnazije na podlagi plana zavoda.
Pričakovani cilji:
Zagotoviti mladim po končanem osnovnem izobraževanju možnost nada-

ljevanja 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:
Sofinanciraje projektov Mladinskega sveta.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi že realiziranih in predvidenih projektov.
Pričakovani cilji:
Združevanje mladih z namenom, da svoje želje, potrebe, težave, sposobnosti 

in pričakovanja, sporočijo vsem, ki jim ni vseeno za mlade in mladostnike.
Dinamika financiranja:
Praviloma mesečne dotacije v skladu s pogodbo in  po sprejemu proraču-

na.

9215 - Oprema šol

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.
Opis namena porabe:
Sredstva za zagotovitev nabave potrebne opreme v osnovnih šolah za oprav-

ljanje dejavnosti.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi planov šol ob upoštevanju amortizacijskih vrednosti ter izvajanja 

programa devetletke, načrtujemo potrebna sredstva. 
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Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustrezne opreme za kvalitetno izobraževanje v šolah.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo šolam v obliki dotacije v ta namen, 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 investicijsko-

vzdrževalna dela« pri čemer upoštevamo prioriteto, glede na obseg proračun-
skih sredstev, ki jo naloga določa. Predlagamo naslednjo razdelitev sredstev: 
15 mio SIT za OŠ Rodica (za  zamenjavo tlaka v pritličju, obnovo sanitarij ob 
telovadnici, obnovo tal v telovadnici,  delno zamenjavo talnih oblog v učilnicah 
in obnova oken), 20 mio za OŠ Domžale (za delno zamenjavo oken, sanacijo 
strehe, obnovo parketa v telovadnici), 13 mio za OŠ Venclja Perka (za nujno 
zamenjavo svetil v nekaterih učilnicah, sanacijo odtokov ter menjavo sanitarne 
keramike ter sanacijo ene učilnice za likovno-tehnično vzgojo), 7 mio za OŠ 
Preserje pri Radomljah za izolacijo strehe na severnem delu starega dela šole, 
5 mio SIT za OŠ Roje za sanacijo oken in vrat ter 3 mio SIT kot intervencijska 
rezerva. Glede na I. obravnavo gre za notranjo prerazporeditev sredstev za 
zamenjavo oken. V letu 2002 so bila iz enkratnih proračunskih virov (plinifika-
cija) namreč dodeljena večja namenska sredstva za nujno zamenjavo oken OŠ 
Rodica (1. faza) in OŠ Dob. V skladu z omenjeno študijo je vsaj delna sanacija 
oken prioritetno potrebna prav na OŠ Domžale (po cenah v letu 2002 je bila 
predračunska ocena sanacije oken v OŠ Domžale preko 60 mio SIT). 

Pričakovani cilji:
Vzdrževanje obstoječih šolskih prostorov.
Dinamika financiranja:
Enkratno izplačilo na podlagi pogodb, računov, situacij.

9218 – Gradnja OŠ Dragomelj-sredstva države

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.
Opis namena porabe:
Gradnja osnovne šole v Dragomlju.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:



159Uradni Vestnik Št. 2/05

Na podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS in soglasja 
Ministrstva za finance RS je iz naslova gradnje osnovne šole v Dragomlju v 
letu 2004 pričakovati 89,76 mio SIT s strani države in sicer na podlagi situacij 
oz. računov.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:
Nakazilo na podlagi pogodb oz. situacij, računov.

9220 – Sklad  OŠ Dragomelj

Pravne podlage:
Zakon  o javnih financah, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izob-

raževanja, Investicijski program za izgradnjo šole v Dragomlju. 
Opis namena porabe:
V skladu z zakonom občina zagotavlja 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.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Zaradi gradnje avtoceste je DARS odkupil šolo v Dragomlju. V skladu s 

pogodbo o finančnem inženiringu, ki ga je opravljala Skupnost osnovnih šol 
Domžale, so bila sredstva na posebnem računu, ki smo jih na podlagi spre-
membe 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. Pričakujemo, da bo v letu 2005 porabljenih preko 400 
mio SIT za gradbena dela, ki so se pričela v zadnji tretjini leta 2004. Glede na 
predvideno realizacijo del se v primerjavi s I. obravnavo proračuna v ta namen 
zagotavljajo dodatna sredstva.

Pričakovani cilji:
Zagotovitev prostorskih pogojev za kvalitetno izvajanje 9-letnega  vzgojno 

izobraževalnega dela in omogočiti vzgojo in varstvo predšolskih otrok v ob-
segu 3 oddelkov.

Dinamika financiranja:
Enkratna izplačila na podlagi pogodb, situacij in  računov.

9221 – Prizidek k OŠ Dob

Pravna podlaga:
Zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja.
Opis namena porabe:
Adaptacija in dozidava OŠ Dob -1. faza.
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Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Na podlagi investicijskega programa in predvidene dejanske realizacije 

del.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za osnovno izobraževanje.
Dinamika financiranja:
Nakazilo na podlagi pogodb oz. situacij, računov.

9222 – OŠ Ihan

Pravne podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Opis namena porabe:
Priprava investicijskega programa in druge projektne dokumentacije za adap-

tacijo obstoječe šole in novogradnjo telovadnice OŠ Ihan. Na podlagi  študije 
Pregled šolskega prostora v občini Domžale za obdobje do leta 2006/2007 je 
dozidava telovadnice v OŠ Ihan prva na prioritetnem vrstnem redu investicij 
v osnovnošolski prostor. Sedanja učilnica za pouk telesne vzgoje je nepri-
merna za pouk telesne vzgoje, zato je potrebno k šoli dograditi telovadnico s 
spremljajočimi prostori. Za nemoteno izvajanje pouka na OŠ Ihan je potrebno 
glede na normativne površine prostor, ki je sedaj namenjen telovadnici, pre-
urediti v učilnico.

Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Sredstva so načrtovana na podlagi  predračuna stroškov. Pripravljen je že 

dokument identifikacije investicijskega projekta, urbanistični del posebnega 
dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelana PGD in PZI 
projektna dokumentacija.

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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-
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zacije. 
Doseženi oz. 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 sku-
pine

Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov preventivnega dela z mladimi in delovanja samo-

pomočnih skupin.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi  obsega realizacije v letu 2004.
Pričakovani cilji:
Preventivno delo z mladimi z namenom, da ne bi  zapadli vplivu slabega 

okolja in da bi pridobivali ustrezne socialne veščine ter  nudenje  psihosocialne 
pomoči določenim kategorijam prebivalstva.

Dinamika financiranja:
Izplačila na podlagi odločb (praviloma v enkratnih zneskih) na podlagi do-

kumentacije o realizaciji, praviloma v drugi polovici leta. 

0903 - Občinske denarne pomoči 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upraviče-

nosti do občinske socialne pomoči.
Opis namena porabe:
Pomoč in blažitev socialnih stisk občanov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
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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 po-

treben obseg sredstev.
Pričakovani cilji:
Zagotovitev institucionalnega varstva 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 jav-
na kuhinja 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi,  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upraviče-

nosti do občinske socialne pomoči.
Opis namena porabe:
Finančna pomoč društvom pri izvedbi  njihovih programov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo na podlagi znane realizacije v letu 2004 oz. na podlagi programov 

društev in predvidenega števila obrokov v javni kuhinji.
Pričakovani cilji:
S finančnimi sredstvi omogočiti društvom pogoje za izvajanje zastavljenih 

programov, v okviru javne kuhinje pa nuditi topel obrok določeni strukturi 
prebivalcev občine Domžale

Dinamika financiranja:
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Praviloma mesečna oz. polletna izplačila na podlagi odločb, izdanih na javno 
povabilo.

0906 - Sofinanciranje javnih del 

Pravna podlaga:
Javni razpis za izbor javnih del Republiškega Zavoda za zaposlovanje.
Opis namena porabe:
Sofinanciranje programov javnih del, ki so v interesu občine.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Načrtujemo sofinanciranje programov javnih del v javnih zavodih, katerih 

ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Domžale in se v pretežni meri 
financirajo iz občinskega proračuna.

Pričakovani cilji:
Omogočiti izvajanje javnih del na območju občine Domžale, ki so v javnem 

interesu.
Dinamika financiranja:
Mesečna nakazila izvajalcem javnih del na podlagi poročil o opravljanju 

javnih del in tripartitne pogodbe.

0907 - Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa pomoči os-
tarelim na domu 

Pravne podlage:
Zakon o socialnem varstvu, Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih 

za določanje plačil storitev, koncesijska pogodba.
Opis namena porabe:
Pomoč ostarelim in invalidnim osebam  na domu.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Potreben obseg sredstev načrtujemo 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 nove ob-
veznosti, ki jo je zakonodaja prinesla s 1.8.2004 in sicer zagotavljanje delnega 
plačila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku (kot pomoč invalidni 
osebi) in sofinanciranje storitve »Rdeči gumb«. 

Pričakovani cilji:
Pomoč ostarelim in invalidnim osebam na domu, s tem pa tudi odlog na-

mestitve občanov v dom.
Dinamika financiranja:
Mesečno na podlagi izstavljenih računov oz. obračuna nadomestila za iz-
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gubljeni dohodek, s pripadajočimi prispevki v breme proračuna občine, za 
družinske pomočnike.

0908 - Sofinanciranje dijaških vozovnic 

Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi.
Opis namena porabe:
Zagotavljanje enotne oz. kombinirane vozovnice za dijake in študente – sub-

vencioniranje dela cene.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Obseg sredstev je načrtovan na podlagi predvidenega obsega števila upo-

rabnikov dijaških in študentskih vozovnic in cene vozovnice.
Pričakovani cilji:
Pomoč dijakom in študentom pri prevozu v šolo.
Dinamika financiranja:
Preko celega leta.

0909 - Center za mlade 

Pravne podlage:
Odlok o ustanovitvi Centra za mlade.
Opis namena porabe:
Sredstva so namenjena rednemu poslovanju zavoda in realizaciji progra-

mov.
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Potrebna sredstva načrtujemo na podlagi obsega programa in dejanskega 

števila zaposlenih ter s tem v zvezi nastalih stroškov, upoštevaje preteklo 
poslovanje.

Pričakovani cilji:
Kvalitetnejše preživljanje prostega časa mladih.
Dinamika financiranja: 
Mesečno po dvanajstinah.

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.
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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 2004. Seznam 

je v prilogi. 
Način določitve predlaganega obsega sredstev:
Višina sredstev je določena na osnovi sklenjenih pogodb in finančne reali-

zacije. 
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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