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Domžale, 16.2. 2004, Št. 3     cena z DDV: 789,50 SIT 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/
02), in   20.  člena Statuta Občine Domžale 
(Uradni  vestnik Občine Domžale, štev. 7/
99) je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 13. seji dne 11.02.2004 sprejel

 S K L E P   

O  SPREJEMU ODLOKA 
O PRORAČUNU OBČINE 
DOMŽALE ZA LETO 2004

1.  Občinski svet Občine Domžale sprejme 
Odlok o proračunu Občine Domžale za 
leto 2004. 

2.  V Uradnem vestniku Občine Domžale 
se objavi določila Odloka o proračunu 
Občine Domžale za leto 2004 ter 
tabelarični del posebnega in splošnega 
dela proračuna. 

3.  Občinska uprava naj prične postopek 
dogovarjanja s »sosednjimi občinami« 
za izdelavo skupnih elementov strate-
gije prostorskega razvoja, predvsem 
na področju prometa, infrastrukture, 

vodooskrbe, čiščenja in ravnanja z od-
padnimi vodami ter drugih skupnih 
projektov, za katere bi bili zaintere-
sirani. 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-2/04
Datum:      11.02.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 13. člena Zakona o javnih 
financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00  
in 79/01) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99) ter 174. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00 
in 9/03) je Občinski svet Občine Domžale 
na svoji 13. seji dne  11.02.2004  na predlog 
županje sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE 
DOMŽALE ZA LETO 2004

1. člen

S tem odlokom se ureja način 
izvrševanja 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 la-
hko prevzemajo obveznosti in opravljajo 
izplačila samo za namene ter do višine, ki 
sta določena s proračunom in če so za to 
izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi 
določeni pogoji.

Načini proračunske porabe na posa-
meznih postavkah ali področjih na podlagi 
katerih občani in drugi upravičenci lahko 
pridobivajo sredstva iz proračuna, se po-
drobneje urejajo s pravilniki. Pravilnike 
sprejme občinski 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 proračunu 
tekočega leta. 

V tekočem letu lahko županja  po-
godbeno prevzame obveznosti iz zgorn-
jega odstavka tega člena v naslednjih 
obsegih:

-    za investicijske odhodke in investici-
jske transfere, ki so določeni v inves-
ticijskem programu, ki jih je sprejel 
občinski svet, v obsegu in dinamiki, 
ki je določen v tem investicijskem 
programu;

-    za investicijske odhodke in investici-
jske transfere do višine, ki ne presega 
70 % skupne vrednosti sredstev, ki se v 
tekočem proračunskem letu namenjajo  
za te namene, od tega:

      1. v letu 2005 40% navedenih  
 pravic porabe in

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

-    za odhodke neinvesticijskega značaja 
do višine, ki ne presega  25 % skupne 
vrednosti sredstev, ki se v tekočem 
proračunskem letu namenjajo za 
blago in storitve in za tekoče transfere 
(skupini 40 in 41 v bilanci prihodkov in 
odhodkov).
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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 predhodnega soglasja županje 
ter ob primernem načinu finančnega za-
varovanja, katerega z navodilom določi 
Ministrstvo za finance. Predplačilo mora 
biti utemeljeno tudi z vidika gospodar-
nosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti 
ne plačajo v tekočem letu, se obveznost 
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 pogodbe 
med Občino Domžale in upravičencem 
ter na podlagi ustrezne računovodske 
listine, ki izkazuje utemeljeno porabo 
finančnih sredstev.

7. člen

Sredstva proračuna se med letom po-
rabljajo praviloma enakomerno v skladu 
z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od 
zapadlih obveznosti.

8. člen

Če se med izvrševanjem proračuna 
zaradi novih obveznosti povečajo iz-
datki proračuna ali zmanjšajo prejemki 
proračuna, oddelek, pristojen za finance, 
pripravi predlog obsega in ukrepov 
začasnega zadrževanja posameznih iz-
datkov. Županja lahko največ za 45 dni 
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov 
z naslednjimi ukrepi:

-    ustavi prevzemanje obveznosti,
-    predlaga podaljšanje pogodbenih 

rokov plačil,
-    ustavi prerazporejanje proračunskih 

sredstev, potrebno zaradi prevzemanja 
obveznosti.

Če se med izvajanjem navedenih 
ukrepov proračun ne more uravnovesiti, 
mora županja najkasneje 15 dni pred 
iztekom roka za začasno zadržanje 
izvrševanja proračuna predlagati reba-
lans proračuna.

Z rebalansom proračuna se mora 
prejemke in izdatke ponovno uravnoves-
iti. V obdobju sprejemanja rebalansa 
proračuna županja lahko ponovno zadrži 
izvrševanje posameznih 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 
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izvedba postopkov notranje organizacije 
finančnega in materialnega poslovanja 
za neposredne proračunske uporabnike 
se določa s pravilniki, ki jih sprejme 
županja.

10. člen

Skladno s predpisi županja s sklepi 
lahko prerazporeja proračunska sredstva 
med proračunskimi postavkami v okviru 
posameznega področja proračunske pora-
be v posebnem delu proračuna, pri čemer 
prerazporeditve ne smejo presegati 20% 
obsega proračunske postavke v sprejetem 
proračunu. O izvršenih prerazporeditvah 
mora šestmesečno poročati občinskemu 
svetu.

Županja lahko uvede nove konte ali 
prerazporedi sredstva med posameznimi 
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 proračunu 
izkazuje kot posebna proračunska post-
avka. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije se uporabljajo za nepred-
videne namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva ali za namene, 
za katere se med letom izkaže, da niso 
bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni 
bilo mogoče načrtovati.

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

O uporabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije odloča županja.

12. člen

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

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

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

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

13. člen

Morebitna prosta sredstva proračuna 
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 
plasiranju sredstev odloča županja, ki la-
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hko to pooblastilo prenese na odgovorno 
osebo oddelka, pristojnega za finance.

14. člen

Županja ima pravico odločati o pridobitvi 
premičnega in nepremičnega premoženja 
do višine v proračunu zagotovljenih sred-
stev. Županja ima pravico odločati o odtu-
jitvi premičnega premoženja v lasti občine 
do višine 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 soglasju županje.

15. člen

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

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z in-
strumenti za zavarovanje plačil, obresti 
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 mogoče 
izterjat, lahko županja odpiše, oziroma 
delno odpiše plačilo dolga. Ob konkret-
nem primeru se odloča za vsak dolg, 

glede na zgornje omejitve in možnosti 
posameznega poplačila dolga.

 
Ne glede na določila prejšnjega odstav-

ka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih 
izrecno navaja zakon.

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

17. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovorna 
županja. Županja mora obvestiti občinski 
svet o polletni realizaciji prihodkov in 
odhodkov občinskega proračuna.

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

18. člen

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

Če se po sprejemu proračuna vplača na-
menski prejemek, ki zahteva sorazmerni 
namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se 
v višini dejanskih prejemkov in izdatkov 
poveča proračun.

Izdatki v proračunu za leto 2004, vezani 
na stanovanjsko dejavnost, se oblikujejo 
v višini, ki je enaka prejemkom iz naslova 
stanovanjske dejavnosti.
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Če se po sprejemu proračuna sprejme 
zakon ali odlok, na podlagi katerega 
nastanejo nove obveznosti za proračun, 
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 prerazporeditvijo 
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 kat-
erem 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 smiselno 
uporabljati vsi neposredni proračunski 
uporabniki proračuna Občine Domžale.

21. člen

Odlok o proračunu sestavljajo določila 
o izvrševanju proračuna, tabelaričen 
del postavk in kontov, obrazložitve 
proračunskih postavk ter bilanca pri-
hodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja 
z obrazložitvami.

Sestavni del obrazložitev so tudi 
kadrovski načrt, načrt nabav in gradenj 
osnovnih sredstev potrebnih za delovanje 

občine ter program prodaje finančnega in 
stvarnega premoženja.

22. člen

Županja oziroma pooblaščeni delavec 
občinske uprave ima pravico nadzirati 
porabo javnih sredstev iz proračuna, ki 
so bile 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 proračuna 
Občine Domžale za leto 2003, še naprej 
ostajajo v veljavi. 

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha 
veljati Odlok o izvrševanju proračuna 
Občine Domžale za leto 2003.

25. člen

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

OBČINA DOMŽALE 
Občinski svet

Številka: 01302-2/04
Datum:   11.02.2004

ŽUPANJA 
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. �lena Statuta ob�ine Dom�ale (Uradni vestnik �t.7/99) in 174. �lena Poslovnika 
Ob�inskega sveta Ob�ine Dom�ale (Uradni vestnik �t. 11/99, 11/00 in 9/03)
 je Ob�inski svet Ob�ine Dom�ale na svoji 13. seji dne 11.02.2004 sprejel

PRORA�UN

Konto

Ob�ine Dom�ale za leto 2004
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tiso� SIT

Naziv PRORA�UN
2004
(3)(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  3.737.800
TEKO�I PRIHODKI (70+71) 3.491.400
DAV�NI PRIHODKI   (700+703+704+706)  3.064.90070
DAVKI NA DOHODEK IN DOBI�EK 2.221.000700
Dohodnina  2.221.0007000
DAVKI NA PREMO�ENJE   617.100703
Davki na nepremi�nine    432.0007030
Davek od premo�enja od stavb     21.000703000
Davek od premo�enja od prostorov za po�itek in rekreacijo      1.000703001
Zamudne obresti od davkov na nepremi�nine          0703002
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji��a - od pravnih oseb    250.000703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji��a - od fizi�nih oseb    160.000703004
Zamudne obresti od nadomestil za uporabo stavbnega zemlji��a          0703005
Davki na premi�nine        1007031
Davek od premo�enja - na posest plovnih objektov        100703100
Davki na dedi��ine in darila     25.0007032
Davek na dedi��ine in darila     25.000703200
Davki na promet nepremi�nin in na finan�no premo�enje    160.0007033
Davek na promet nepremi�nin - od pravnih oseb     50.000703300
Davek na promet nepremi�nin - od fizi�nih oseb    110.000703301
Davek od prometa nepremi�nin nerezidenti RS          0703302
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre�o          0703303
DOMA�I DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   226.800704
Davki na posebne storitve     25.0007044
Davek na dobitke od iger na sre�o     10.000704403
Posebna taksa na igralne avtomate     15.000704404
Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev    201.8007047
Taksa za obremenjevanje vode     70.000704700
Turisti�na taksa      1.500704704
Pristojbina za vzdr�evanje gozdnih cest      1.300704708
Druge komunalne takse     10.000704709
Od�kodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemlji��a in gozda          0704710
Po�arna taksa      9.000704713
Priklju�ne takse     15.000704715
Taksa za obremenjevanje okolja     95.000704719
DRUGI DAVKI         0706
Drugi davki          07060
NEDAV�NI  PRIHODKI(710+711+712+713+714)    426.50071
UDELE�BA NA DOBI�KU IN DOHODKI OD PREMO�ENJA   245.900710
Udele�ba na dobi�ku javnih podjetij in javnih finan�nih institucij          07100

    13.0007101 Prihodki od udele�be na dobi�ku drugih podjetij in finan�nih
institucij
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Prihodki od obresti     52.0007102
Prejete obresti od sredstev na vpogled      2.000710200
Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov     50.000710201
Prihodki od premo�enja    180.9007103
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemlji��a in gozdove        300710300
Prihodki od najemnin za poslovne prostore     82.000710301
Prihodki od najemnin za stanovanja     38.000710302
Prihodki od drugih najemnin      1.600710304
Prihodki od zakupnin          0710305
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij     59.000710306
Drugi prihodki od premo�enja          0710399
TAKSE IN PRISTOJBINE    11.000711
Upravne in druge takse in pristojbine     11.0007111
Upravne in druge takse in pristojbine     11.000711100
Dr�avne upravne takse          0711101
DENARNE KAZNI    10.400712
Denarne kazni     10.4007120
Denarne kazni za prekr�ke     10.000712001
Denarne kazni v upravni izvr�bi          0712005
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora        400712007
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     5.200713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)      5.2007130
Prihodki obratov dru�bene prehrane      2.000713002
Drugi ob�inski prihodki          0713003
Prihodki od po�itni�ke dejavnosti      3.200713004
DRUGI NEDAV�NI PRIHODKI   154.000714
Drugi nedav�ni prihodki    154.0007141
Drugi nedav�ni prihodki     13.000714100
Prihodki od komunalnih prispevkov    100.000714105

    31.000714107 Prispevki in dopla�ila ob�anov za izvajanje programov investicijskega
zna�aja
Zamudne obresti od komunalnih prispevkov          0714110
Drugi teko�i prihodki     10.000714199
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     60.00072
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    15.000720
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov     15.0007200
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
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJI�� IN NEMATERIALNEGA  PREMO�E    45.000722
Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji�� in gozdov          07220
Prihodki od prodaje stavbnih zemlji��     30.0007221
Prihodki od prodaje nematerialnega premo�enja     15.0007222
PREJETE DONACIJE (730+731)          073
PREJETE DONACIJE IZ DOMA�IH VIROV         0730
Prejete donacije iz doma�ih virov za teko�o porabo          07300
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

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    186.40074
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN�NIH INSTITUCIJ   186.400740
Prejeta sredstva iz dr�avnega prora�una    186.4007400
Prejeta sredstva iz naslova teko�ih obveznosti dr�avnega prora�una          0740000
Prejeta sredstva iz dr�avnega prora�una za investicije    186.400740001
Druga prejeta sredstva iz dr�avnega 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)  4.498.746
TEKO�I ODHODKI  (400+401+402+403+409)  1.031.51840
PLA�E IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   285.712400
Pla�e in dodatki    248.6064000
Regres za letni dopust      8.2804001
Povra�ila in nadomestila     14.6504002
Sredstva za delovno uspe�nost     12.4764003
Nadurno delo      1.0004004
Pla�e za delo po pogodbi          04005
Drugi izdatki zaposlenim        7004009
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST     40.788401
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     23.0004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     16.9004011
Prispevek za zaposlovanje        3084012
Prispevek za porodni�ko varstvo        5804013
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    664.418402
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve     60.8124020
Posebni material in storitve      6.8004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     29.3004022
Prevozni stro�ki in storitve      1.0004023
Izdatki za slu�bena potovanja      2.5004024
Teko�e vzdr�evanje    350.4334025
Najemnine in zakupnine  leasing      1.5004026
Kazni in od�kodnine     15.0004027
Drugi operativni odhodki    197.0734029
PLA�ILA DOMA�IH OBRESTI    21.600403
Pla�ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     15.0004031
Pla�ila obresti od kreditov drugim finan�nim institucijam          04032
Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      6.6004033
Pla�ila obresti od vrednostnih papirjev          04034
SREDSTVA, IZLO�ENA V REZERVE    19.000409
Teko�a prora�unska rezerva     15.0004090
Rezerva za naravne nesre�e      4.0004091
TEKO�I TRANSFERI (410+411+412+413)  1.562.13341
SUBVENCIJE     61.571410
Subvencije javnim podjetjem          04100
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v tiso� SITA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     61.5714102
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   775.050411
Transferi nezaposlenim          04110
Dru�inski prejemki in star�evska nadomestila          04111
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     20.5004112

         04113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in �rtvam 
vojnega nasilja
Nadomestila pla�        2004115
�tipendije     19.6004117
Drugi transferi posameznikom    734.7504119
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM   194.352412
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    194.3524120
DRUGI TEKO�I DOMA�I TRANSFERI   531.160413
Teko�i transferi drugim ravnem dr�ave     56.1004130
Teko�i transferi v sklade socialnega zavarovanja          04131
Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije      6.0004132
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b    469.0604133
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  1.553.00942
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  1.553.009420
Nakup zgradb in prostorov    387.0794200
Nakup prevoznih sredstev          04201
Nakup opreme     16.9484202
Nakup drugih osnovnih sredstev          04203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    903.7064204
Investicijsko vzdr�evanje in obnove     35.2804205
Nakup zemlji�� in naravnih bogastev     68.1154206
Nakup nematerialnega premo�enja          04207

   141.8814208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski in�eniring
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    352.08643
INVESTICIJSKI TRANSFERI    352.086430
Investicijski transferi drugim ravnem dr�ave      3.0004300
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam          04301
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     48.4454302
Investicijski transferi javnim podjetjem    106.7334303
Kapitalski transferi finan�nim institucijam          04304
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom          04305
Investicijski transferi posameznikom        5004306

   193.4084307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom
Investicijski transferi v tujino          04308
III.    PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ   -760.946
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v tiso� SITB. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALO�B
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

IV.  PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH D     63.00075
PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL    63.000750
Prejeta vra�ila danih posojil od posameznikov     63.0007500
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 dr�ave          07504
Prejeta vra�ila danih posojil od dr�avnega prora�una          07506
PRODAJA KAPITALSKIH DELE�EV         0751

         07510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih dele�ev v javnih 
podjetjih
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. dele�ev v finan. instituc.          07511
Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. dele�ev v privatnih podjetjih          07512
V.  DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELE�EV  (440+44          044
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 dr�ave          04405
POVE�ANJE KAPITALSKIH DELE�EV         0441
Pove�anje kapitalskih dele�ev v javnih podjetjih          04410
Pove�anje kapitalskih dele�ev v finan�nih institucijah          04411
Pove�anje kapitalskih dele�ev v privatnih podjetjih          04412
Skupna vlaganja (joint ventures)          04413
Pove�anje kapitalskih dele�ev v tujino          04414

   63.000VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH
VII.  SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.)   -697.946
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v tiso� SITC. RA�UN FINANCIRANJA
Naziv PRORA�UNKonto

2004
(1) (2) (3)

VIII. ZADOL�EVANJE  (500)          050
DOMA�E ZADOL�EVANJE         0500
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 dr�ave          0500300
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja          0500301
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0500302
Najeti krediti pri dr�avnem 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)     47.00055
ODPLA�ILA DOMA�EGA DOLGA    47.000550
Odpla�ila kreditov poslovnim bankam     39.0005501
Odpla�ila kreditov drugim finan�nim institucijam          05502
Odpla�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem      8.0005503
Odpla�ila kreditov drugim ravnem dr�ave          0550300
Odpla�ila kreditov skladom socialnega zavarovanja          0550301
Odpla�ila kreditov drugim javnim skladom      8.000550302
Odpla�ila kreditov dr�avnemu prora�unu          0550303
Najeti krediti pri drugih javnih skladih          0550305
Odpl�ila kreditov drugim doma�im kreditodajalcem          0550399
Odpla�ila glavnice vrednostnih papirjev          05504
X.     NETO ZADOL�EVANJE (VIII.-IX.)    -47.000
XI.    Stanje denarnih sredstev na ra�unih na dan 01.01. teko�ega leta  1.193.736
XII.   ZMANJ�ANJE SREDSTEV NA RA�UNIH (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)   -744.946
XIII.     Sklad izgradnje O� Dragomelj   -334.214
XIV.     Sklad Knji�nica Dom�ale    -93.068
XV.      Rezervni sklad    -21.509
XVI.     Dejansko zmanj�anje denarnih sredstev na ra�unih          0
XVII.    Stanje denarnih sredstev na ra�unih na dan 31.12.teko�ega leta          0
XVIII.   Rezervacija za rezervni sklad          0
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v tiso� SITOdhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatk��
Naziv PRORA�UNOdd

2004
(1) (2) (3)

SKUPAJ  4.498.746
JAVNA UPRAVA    693.18101
Dejavnosti izvr�ilnih in zakonodajnih organov    530.0130111
Pla�e in drugi izdatki zaposlenim   345.000
Ostali teko�i odhodki in transferi   162.300
Investicijski odhodki in transferi    22.713
Druge splo�ne zadeve in storitve     70.4680133
Teko�i odhodki in transferi     70.468
Servisiranje javnega dolga     37.1000171
Teko�i odhodki in transferi    37.100
Splo�ni transferi med javnofinan�nimi institucijami     55.6000180
Teko�i odhodki in transferi    55.600
OBRAMBA     11.67502
Civilna za��ita     11.6750220
Teko�i odhodki in transferi     5.600
Investicijski odhodki in transferi     6.075
JAVNI RED IN VARNOST     41.90003
Protipo�arna varnost     41.9000320
Teko�i odhodki in transferi    32.400
Investicijski odhodki in transferi     9.500
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    720.91504
Kmetijstvo     45.1650421
Teko�i odhodki in transferi    45.165
Cestni promet    635.3550451
Teko�i odhodki in transferi   205.300
Investicijski odhodki in transferi   430.055
Turizem     15.3950473
Teko�i odhodki in transferi    15.395
Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev     25.0000490
Teko�i odhodki in transferi    25.000
VARSTVO OKOLJA    286.24705
Zbiranje in ravnanje z odpadki    108.7330510
Teko�i odhodki in transferi     2.000
Investicijski odhodki in transferi   106.733
Ravnanje z odpadno vodo    158.2370520
Investicijski odhodki in transferi   158.237
Zmanj�evanje onesna�evanja     12.9940530
Teko�i odhodki in transferi     6.200
Investicijski odhodki in transferi     6.794
Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja      6.2830560
Teko�i odhodki in transferi     3.200
Investicijski odhodki in transferi     3.083
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    622.36806
Stanovanjska dejavnost    155.5940610
Teko�i odhodki in transferi    40.500
Investicijski odhodki in transferi   115.094
Dejavnost na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja    309.1880620
Teko�i odhodki in transferi     6.000
Investicijski odhodki in transferi    303.188
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v tiso� SITOdhodki po funkcionalni klasifikaciji javnofinan�nih izdatk��
Naziv PRORA�UNOdd

2004
(1) (2) (3)

Oskrba z vodo      5.1720630
Teko�i odhodki in transferi     5.172
Cestna razsvetljava     95.0000640
Teko�i odhodki in transferi    85.500
Investicijski odhodki in transferi     9.500

    57.4140660 Druge zadeve s podro�ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja
Teko�i odhodki in transferi    27.000
Investicijski odhodki in transferi    30.414
ZDRAVSTVO     61.70007
Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva     61.7000760
Teko�i odhodki in transferi    57.600
Investicijski odhodki in transferi     4.100

   769.22708 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRU�ENJ, DRU�TEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na podro�ju �porta in rekreacije    187.4330810
Teko�i odhodki in transferi   144.650
Investicijski odhodki in transferi    42.783
Kulturne dejavnosti    581.7940820
Teko�i odhodki in transferi   233.850
Investicijski odhodki in transferi   347.944
IZOBRA�EVANJE  1.088.83309
Pred�olska vzgoja    650.9000911
Teko�i odhodki in transferi   605.900
Investicijski odhodki in transferi    45.000
Osnovno�olsko izobra�evanje    437.9330912
Teko�i odhodki in transferi   183.650
Investicijski odhodki in transferi   254.283
SOCIALNA VARNOST    202.70010
Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti    202.7001090
Teko�i odhodki in transferi   202.700
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v tiso� SIT01 - JAVNA UPRAVA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

JAVNA UPRAVA    693.18101
Dejavnosti izvr�ilnih in zakonodajnih organov    530.0130111
Pla�e in drugi izdatki zaposlenim   345.000
Pla�e ob�inske uprave    318.5001101
Pla�e in dodatki    230.1404000
Regres za letni dopust      8.0004001
Povra�ila in nadomestila     14.0004002
Sredstva za delovno uspe�nost     12.2004003
Nadurno delo      1.0004004
Drugi izdatki zaposlenim        7004009
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     21.0004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje     15.4004011
Prispevek za zaposlovanje        2304012
Prispevek za porodni�ko varstvo        3304013
Drugi operativni odhodki     15.5004029
Pla�e �upanje in pod�upanov     26.5001102
Pla�e in dodatki     16.4664000
Regres za letni dopust        2804001
Povra�ila in nadomestila        6504002
Sredstva za delovno uspe�nost        2764003
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      2.0004010
Prispevek za zdravstveno zavarovanje      1.5004011
Prispevek za zaposlovanje         784012
Prispevek za porodni�ko varstvo        2504013
Drugi operativni odhodki      5.0004029
Ostali teko�i odhodki in transferi   162.300

    21.0001103 Pla�e in sejnine ob�inskih svetnikov ter �lanov delovnih teles 
ob�inskega sveta
Drugi operativni odhodki     21.0004029

     1.0001104 Avtorski honorarji in sejnine �lanov projektnih skupin ter sejnine 
�lanov komisij pri ob�inski upravi
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Materialni stro�ki ob�inske uprave     69.0001105
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve     25.0004020
Posebni material in storitve      1.0004021
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     25.0004022
Prevozni stro�ki in storitve      1.0004023
Izdatki za slu�bena potovanja      2.0004024
Teko�e vzdr�evanje      1.0004025
Drugi operativni odhodki     14.0004029
Materialni stro�ki Ob�inskega sveta in Nadzornega odbora     10.0001106
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      5.0004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      2.0004022
Drugi operativni odhodki      3.0004029
Stro�ki tujih storitev za  izvr�evanje prora�una     16.0001107
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve        5004020
Drugi operativni odhodki     15.5004029
Stro�ki skupne porabe     14.0001108
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      8.0004020
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Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      1.0004022
Izdatki za slu�bena potovanja        5004024
Teko�e vzdr�evanje      2.0004025
Investicijsko vzdr�evanje in obnove      2.5004205
Vzdr�evanje upravne zgradbe in opreme     15.0001109
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve        5004020
Teko�e vzdr�evanje     14.5004025
Sredstva za delovanje politi�nih strank     10.3001110
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.3004120
Sredstva za delovanje svetni�kih skupin      2.0001111
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      1.0004020
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Nagrade nadzornega odbora      2.0001112
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Uvedba standardov odli�nosti      2.0001113
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Investicijski odhodki in transferi    22.713
Nabava opreme in inventarja     12.5001114
Najemnine in zakupnine  leasing      1.5004026
Nakup opreme     11.0004202
Obnova ob�inske stavbe      5.0001115
Investicijsko vzdr�evanje in obnove      5.0004205
Pokrivanje obveznosti preteklih let      5.2131199
Nakup opreme        9484202
Investicijsko vzdr�evanje in obnove      4.2654205
Druge splo�ne zadeve in storitve     70.4680133
Teko�i odhodki in transferi     70.468
Dotacija organizacijam in dru�tvom      1.9001301
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.9004120
�lanarine, pokroviteljstvo in sponzorstva      4.9001302
Pisarni�ki in splo�ni 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      8.0001303
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      2.3504020
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.6504120
Informiranje javnosti      3.5001304
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      3.5004020
Regijski razvojni program      2.0001305
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Sredstva za bo�i�ne in novoletne prireditve      5.0001306
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve        6004020
Posebni material in storitve      3.8004021
Drugi operativni odhodki        6004029
Splo�na prora�unska  rezervacija     15.0001307
Teko�a prora�unska rezerva     15.0004090
Izlo�itev sredstev v stalno rezervo      4.0001308
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Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Rezerva za naravne nesre�e      4.0004091
Obveznosti iz naslova sodb     15.0001309
Kazni in od�kodnine     15.0004027
Pomo� ob nesre�ah      3.0001310
Drugi transferi posameznikom      2.0004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Mednarodno sodelovanje      1.0001312
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Stro�ki postopka vra�anja v PTT omre�je      4.0001313
Pla�e in dodatki      2.0004000
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let      3.1681399
Posebni material in storitve      2.0004021
Drugi operativni odhodki      1.1684029
Servisiranje javnega dolga     37.1000171
Teko�i odhodki in transferi    37.100
Odpla�ilo obresti in stro�ki garancij     23.5001701
Drugi operativni odhodki      5.5004029
Pla�ila obresti od kreditov   poslovnim bankam     15.0004031
Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      3.0004033
Refundacija dolgoro�nih kreditov     13.6001702
Drugi operativni odhodki     10.0004029
Pla�ila obresti od kreditov   drugim doma�im kreditodajalcem      3.6004033
Splo�ni transferi med javnofinan�nimi institucijami     55.6000180
Teko�i odhodki in transferi    55.600
Sredstva za redno dejavnost KS     55.6001801
Teko�i transferi drugim ravnem dr�ave     55.6004130
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v tiso� SIT02 - OBRAMBA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

OBRAMBA     11.67502
Civilna za��ita     11.6750220
Teko�i odhodki in transferi     5.600
Usposabljanje pripadnikov enot za za��ito in re�evanje      2.9002201
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve        2004020
Drugi operativni odhodki      2.2004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120
Tehni�no re�evalna in osebna oprema enot      2.0002202
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      2.0004302
Vzdr�evanje  sistema za alarmiranje        4002203
Teko�e vzdr�evanje        4004025
Vzdr�evanje javnih zakloni��        1002204
Teko�e vzdr�evanje        1004025
Refundacije pla�  za CZ        2002205
Nadomestila pla�        2004115
Investicijski odhodki in transferi     6.075
Tehni�no re�evalna in osebna oprema enot      5.0002206
Nakup opreme      5.0004202

     1.0002207 Sofinanciranje opreme vozila za re�evanje ob nesre�ah z nevarnimi 
snovmi
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      1.0004302
Pokrivanje obveznosti preteklih let         752299
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam         754302
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v tiso� SIT04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    720.91504
Kmetijstvo     45.1650421
Teko�i odhodki in transferi    45.165
Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti      2.5504201
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve         504020
Drugi operativni odhodki        5004029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.5004102
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120
Dotacije dru�tvom in organizacijam s podro�ja kmetijstva in �ivali      1.6004202
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.6004120
Subvencioniranje osemenevanja �ivine      6.6004203
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.6004102
Zavarovanje plemenske �ivine in polj��in      4.2004204
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      4.2004102
Pospe�evanje razvoja kmetijstva - posojila      1.0004205
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.0004102
Pospe�evanje razvoja pode�elja in uvajanje CRPOV      2.0004206
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.0004102

     6.0004207 Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemlji��a in 
gozdne ceste
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.0004102
�tipendija za kmetijsko izobra�evanje      1.6004208
�tipendije      1.6004117
Subvencioniranje analiz mleka na somatske celice      1.3004209
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      1.3004102
Sofinanciranje strojnih storitev      2.3004210
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.3004120
Varstvo zapu��enih �ivali      4.0004212
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.0004120
Ureditev in vzdr�evanje tr�nega prostora      2.0004213
Teko�e vzdr�evanje      2.0004025
Subvencioniranje prevoza mleka      3.1004214
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      3.1004102
Vzdr�evanje poljskih poti      1.0004215
Teko�e vzdr�evanje      1.0004025
Vzdr�evanje melioracijskih jarkov      2.0004216
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let      3.9154299
Teko�e vzdr�evanje        9244025
Drugi operativni odhodki        1204029
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      2.8714102
Cestni promet    635.3550451
Teko�i odhodki in transferi   205.300
Vzdr�evanje javnih prometnih povr�in     98.0004501
Teko�e vzdr�evanje     98.0004025
Zimska slu�ba     60.0004502
Teko�e vzdr�evanje     60.0004025
Talna signalizacija na cestah     15.0004503
Teko�e vzdr�evanje     15.0004025
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v tiso� SIT04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Vzdr�evanje gozdnih cest      1.3004504
Teko�e vzdr�evanje      1.3004025
Ukrepi za pove�anje varnosti prometa     10.0004505
Teko�e vzdr�evanje     10.0004025
Odprava arhitektonskih ovir      1.0004506
Teko�e vzdr�evanje      1.0004025
Ureditev zemlji�koknji�nega stanja cest     20.0004507
Drugi operativni odhodki     20.0004029
Investicijski odhodki in transferi   430.055
Projekti v cestno infrastrukturo     13.0004509

    13.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Plo�nik Vir - Dob - Koli�evo     10.0004512
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Plo�nik in kolesarska steza Podre�je - �umberk     20.0004514
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Obnova mostu �ez Kamni�ko Bistrico v Dom�alah     30.0004517
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     30.0004204
Rekreacijska os Kamni�ka Bistrica     14.0004518
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     14.0004204
Prometni ukrepi pri O� Venclja Perka, O� Rodica in O� Roje     15.0004521
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     15.0004204
Plo�nik in kolesarska steza Tosama - Koli�evo     60.0004522
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     60.0004204
Rekonstrukcija mostu v Zalogu     30.0004523
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     30.0004204
Rekonstrukcija Vodnikove ulice A krak      8.0004524
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Rekonstrukcija Gajeve ulice v Preserjah     10.0004525
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Rekonstrukcija Peternelove ulice v Radomljah      5.0004526
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
Rekonstrukcija �umber�ke ulice v Dom�alah      3.5004527
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.5004204
Obnova Kopali�ke ceste     20.0004529
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Rekonstrukcija Jar�eve ceste      5.0004530
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
Rekonstrukcija Pre�ernove ceste v Dom�alah     40.0004531
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     40.0004204
Ureditev kri�i��a v Radomljah     20.0004532
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Ureditev parkiri��a na Kolodvorski ulici      3.0004533
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let    123.5554599
Teko�e vzdr�evanje      3.1244025
Drugi operativni odhodki      5.2074029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    109.1754204

     6.0494208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring
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v tiso� SIT04 - GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Turizem     15.3950473
Teko�i odhodki in transferi    15.395
Spodbujanje razvoja  turizma      5.5004701
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      2.2004020
Drugi operativni odhodki      3.3004029
Turisti�na dru�tva      2.4004702
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.4004120
Promocija ob�ine      2.3004703
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.3004120
Celostna podoba ob�ine      2.3004704
Drugi operativni odhodki      2.3004029
Mednarodni festival folklore in plesa      2.1004705
Drugi operativni odhodki      2.1004029
Sofinanciranje razvoja turizma podjetne regije        7004706
Drugi operativni odhodki        7004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let         954799
Drugi operativni odhodki         954029
Druge dejavnosti s podro�ja gospodarskih zadev     25.0000490
Teko�i odhodki in transferi    25.000
Pospe�evanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - posojila     15.0004901
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom     15.0004102

     4.0004902 Spodbujanje obrti in podjetni�tva - dualni sistem; 
izobra�evanje podjetnikov
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      4.0004102
Lokalni pospe�evalni center za malo gospodarstvo      6.0004903
Drugi operativni odhodki      5.4004029
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        6004120
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v tiso� SIT05 - VARSTVO OKOLJA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

VARSTVO OKOLJA    286.24705
Zbiranje in ravnanje z odpadki    108.7330510
Teko�i odhodki in transferi     2.000
Najem javnih sanitarij      2.0005101
Teko�e vzdr�evanje      2.0004025
Investicijski odhodki in transferi   106.733
Sanacija in ureditev deponije     95.0005102
Investicijski transferi javnim podjetjem     95.0004303
Pokrivanje obveznosti preteklih let     11.7335199
Investicijski transferi javnim podjetjem     11.7334303
Ravnanje z odpadno vodo    158.2370520
Investicijski odhodki in transferi   158.237
Projekti v kanalizacijo      5.0005202

     5.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Izgradnja kanalizacije v Ihanu     10.0005203
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Kanalizacija Dragomelj     10.0005204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Izgradnja meteorne kanalizacije in protipoplavni ukrepi v Prelogu     20.0005205
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Kanalizacija na Va�ki poti     25.0005206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     25.0004204
Kanalizacija na Pre�ernovi v Dom�alah     21.0005207
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     21.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     67.2375299
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     63.6974204

     3.5404208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Zmanj�evanje onesna�evanja     12.9940530
Teko�i odhodki in transferi     6.200
Sanacija okoljskih bremen      2.0005301
Drugi operativni odhodki      2.0004029
Akcija "�ista in zelena ob�ina Dom�ale"      4.2005302
Teko�e vzdr�evanje      4.2004025
Investicijski odhodki in transferi     6.794
Pokrivanje obveznosti preteklih let      6.7945399

     6.7944208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Druge dejavnosti s podro�ja varstva okolja      6.2830560
Teko�i odhodki in transferi     3.200
Vzpostavitev in vzdr�evanje baze okoljskih  podatkov      1.0005601
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      1.0004020
Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in dru�tev      1.2005602
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.2004120
Okoljska promocija, ozave��anje, izobra�evanje in informiranje      1.0005603
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Investicijski odhodki in transferi     3.083
Projekt krajinska zasnova Vol�ji potok      1.0005605
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v tiso� SIT05 - VARSTVO OKOLJA
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

     1.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Pokrivanje obveznosti preteklih let      2.0835699
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      1.0154020

     1.0684208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring
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v tiso� SIT06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN  PROSTORSKI RAZVOJ    622.36806
Stanovanjska dejavnost    155.5940610
Teko�i odhodki in transferi    40.500
Projekt sanacije in revitalizacije SPB      3.0006101
Drugi operativni odhodki      2.0004029

     1.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

     6.0006103 Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske 
od�kodninske dru�be
Teko�i transferi v druge javne sklade in agencije      6.0004132
Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori      4.0006104
Drugi operativni odhodki      4.0004029
Redno vzdr�evanje stanovanj in poslovnih prostorov      5.5006105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        5004022
Teko�e vzdr�evanje      5.0004025
Pokrivanje najemnim do pogodbene vi�ine      6.0006106
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti      6.0004112
Pospe�evanje gradnje in prenove - kreditiranje      8.0006107
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      8.0004102
Obveznosti do upravnikov      5.0006108
Drugi operativni odhodki      5.0004029
Operativni stro�ki stanovanjske dejavnosti      2.0006109
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve        2004020
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        2004022
Drugi operativni odhodki      1.6004029
Pla�ilo neizterljivih terjatev upravljalcev do najemnikov      1.0006110
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Investicijski odhodki in transferi   115.094
Investicijsko vzdr�evanje stanovanj in poslovnih prostorov      6.0006111
Investicijsko vzdr�evanje in obnove      6.0004205
Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov      5.0006112
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      5.0004204
Gradnja in nakup stanovanj     80.0006113
Nakup zgradb in prostorov     80.0004200
�tudije in strokovne podlage      1.0006114

     1.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Stro�ki vzdr�evanja doma na Krku      1.5006115
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        5004022
Drugi operativni odhodki      1.0004029
Pokrivanje obveznosti preteklih let     21.5946199
Teko�e vzdr�evanje         964025
Drugi operativni odhodki     10.0004029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.9874204
Investicijsko vzdr�evanje in obnove        7334205

     1.7784208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring
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v tiso� SIT06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Dejavnost na podro�ju prostorskega na�rtovanja in razvoja    309.1880620
Teko�i odhodki in transferi     6.000
Ob�inska geodetska in informacijska dejavnost      6.0006201
Drugi operativni odhodki      4.0004029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      2.0004204
Investicijski odhodki in transferi    303.188
Izdelava prostorskih aktov     20.0006202

    20.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Pridobivanje stavbnih zemlji��     72.0006203
Drugi operativni odhodki      9.0004029
Nakup zemlji�� in naravnih bogastev     63.0004206
Izdelava programov komunalnega opremljanja      3.0006204

     3.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

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

investicijski in�eniring

Obnova in izgradnja komunalnih vodov     20.0006206
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     20.0004204
Idejna zasnova prometne ureditve ob�ine Dom�ale     10.0006207

    10.0004208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Pokrivanje obveznosti preteklih let    173.1886299
Drugi operativni odhodki      3.2834029
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije    133.2564204
Nakup zemlji�� in naravnih bogastev      2.6154206

    34.0344208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Oskrba z vodo      5.1720630
Teko�i odhodki in transferi     5.172
Projekti v vodovod      3.0006301
�tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inve      3.0004208
Pokrivanje obveznosti preteklih let      2.1726399
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije         834204

     2.0894208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring

Cestna razsvetljava     95.0000640
Teko�i odhodki in transferi    85.500
Tokovina javne razsvetljave     51.0006401
Teko�e vzdr�evanje     51.0004025
Bo�i�no - novoletna okrasitev ob�ine      4.5006402
Drugi operativni odhodki      4.5004029
Vzdr�evanje javne razsvetljave in prometno  svetlobne signalizacije     30.0006403
Teko�e vzdr�evanje     15.0004025
Investicijsko vzdr�evanje in obnove     15.0004205
Investicijski odhodki in transferi     9.500
Projekti v javno razsvetljavo      1.5006404
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.5004204
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v tiso� SIT06 - STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Gradnja JR na Va�ki ulici      1.0006405
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.0004204
Obnova JR na cesti Ihan - Gori�ica      2.0006406
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      2.0004204
Postavitev JR na Ihanski cesti na odseku Rape - nadvoz      1.0006407
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      1.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let      4.0006499
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      4.0004204

    57.4140660 Druge zadeve s podro�ja stanovanjske dejavnosti  in 
prostorskega razvoja
Teko�i odhodki in transferi    27.000
Urejanje voda in protipoplavni ukrepi      5.0006601
Teko�e vzdr�evanje      5.0004025
Vzdr�evanje zelenic in mestne komunalne opreme     20.0006602
Teko�e vzdr�evanje     20.0004025
Prostorsko informacijski sistem      2.0006603
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      2.0004020
Investicijski odhodki in transferi    30.414
Komunalno opremljanje stavbnih zemlji��     10.0006606
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     10.0004204
Pokrivanje obveznosti preteklih let     20.4146699
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      1.1974020
Teko�e vzdr�evanje      2.0074025
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     11.5124204
Investicijsko vzdr�evanje in obnove      1.7824205
Nakup zemlji�� in naravnih bogastev      2.5004206

     1.4164208 �tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski in�eniring
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v tiso� SIT07 - ZDRAVSTVO
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

ZDRAVSTVO     61.70007
Druge dejavnosti na podro�ju zdravstva     61.7000760
Teko�i odhodki in transferi    57.600
Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih     46.0007601
Drugi transferi posameznikom     46.0004119
Mrli�ko pregledna slu�ba      5.6007602
Pisarni�ki in splo�ni material in storitve      5.6004020
Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga      6.0007603
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      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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v tiso� SIT08 - REKREACIJA,KULTURA IN DEJ. NEPR.ORG., ZRU�EN�
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

   769.22708 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, ZDRU�ENJ, DRU�TEV IN DRUGIH INSTITUCIJ
Dejavnosti na podro�ju �porta in rekreacije    187.4330810
Teko�i odhodki in transferi   144.650
Program �porta in rekreacije     52.0008101
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     52.0004120
Sofinanciranje �portnih 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 dr�ave        5004130
Investicijski transferi drugim ravnem dr�ave        5004300

     4.0008103 Sofinanciranje ve�jih �portnih prireditev in udele�ba �portnikov na 
ve�jih in mednarodnih prireditvah
Drugi transferi posameznikom      1.3004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.7004120
Javni zavod za �port in rekreacijo     23.6508104
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     23.6504133
�portna zveza Dom�ale        5008105
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        5004120

     8.5008106 Vzdr�. in upr. �portnih objektov ob�inskega pomena  - 
Dom �portnih organizacij
Teko�e vzdr�evanje      3.5004025
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      5.0004307
Vzdr�. in upr. �portnih objektov ob�inskega pomena - Hala KC      6.0008107
Teko�e vzdr�evanje      6.0004025

     2.5008108 Vzdr�. in upr. �portnih objektov ob�inskega pomena - 
�portni park Vir
Teko�e vzdr�evanje      1.0004025
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      1.5004302

    19.0008109 Vzdr�. in upr. �portnih objektov ob�inskega pomena - 
�portni park Dom�ale
Teko�e vzdr�evanje     19.0004025

     4.0008110 Vzdr�. in upr. �portnih objektov ob�inskega pomena - 
Teni�ka dvorana in igri��e
Teko�e vzdr�evanje      4.0004025
Sofinanciranje �portnega parka Dob      2.5008111
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
Sofinanciranje �portnega parka Ihan      2.5008112
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.5004120
�portni programi za ��D     10.5008113
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     10.5004120

     5.0008117 Vzdr�. in upr. �portnih objektov ob�inskega pomena - 
Kopali��e Dom�ale
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.0004120
Investicijski odhodki in transferi    42.783
�portni park Dom�ale     22.0008115
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     22.0004204
Odkupi v �portnem parku Dom�ale     10.0008116
Nakup zgradb in prostorov     10.0004200
Pokrivanje obveznosti preteklih let     10.7838199
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v tiso� SIT08 - REKREACIJA,KULTURA IN DEJ. NEPR.ORG., ZRU�EN�
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.9004204
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam        8834302
Kulturne dejavnosti    581.7940820
Teko�i odhodki in transferi   233.850
Knji�nica Dom�ale - redna dejavnost     99.0008201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     99.0004133
Sofinanciranje  kulturnih prireditev      5.4008202
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      5.4004120
Zveza kulturnih dru�tev     15.7008203
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     15.7004120
Sklad za ljubiteljsko kulturo      4.6008204
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      4.6004120
Zalo�ni�ka 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 slu�b        9004133

     6.2008206 Pustovanje, miklav�evanje, bo�i�no novoletne prireditve in 
silvestrovanje
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      6.2004120
Kulturni dom Franca Bernika Dom�ale     51.0008207
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     51.0004133
Galerija Dom�ale      1.5008208
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      1.5004133
Teko�e vzdr�evanje spominskih obele�ij      1.0008210
Teko�e vzdr�evanje      1.0004025
Glasilo Slamnik     15.0008211
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     15.0004133
Godba Dom�ale      3.5008212
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.5004120
Gosti�evi dnevi      1.7008213
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.7004120
Simfoni�ni orkester Dom�ale   Kamnik      1.0508214
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0504120
Obnova poletnega gledali��a Studenec     10.0008215
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam     10.0004302
Pustni karneval Vir      1.5008216
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
Mladinski Kulturni center     14.0008217
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     14.0004120
Investicijski odhodki in transferi   347.944
Obnova opreme in investicijsko vzdr�evanje kulturnih domov      5.0008218
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      5.0004302
Ohranjanje kulturne dedi��ine      7.0008219
Investicijski transferi drugim ravnem dr�ave      2.5004300
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      4.0004302
Investicijski transferi posameznikom        5004306
Sofinanciranje nakupa knji�nega gradiva za Knji�nico Dom�ale     14.0008221
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     14.0004307
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v tiso� SIT08 - REKREACIJA,KULTURA IN DEJ. NEPR.ORG., ZRU�EN�
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Sofinanciranje nakupa ra�unalni�ke opreme za Knji�nico Dom�ale      1.0008222
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      1.0004307
Muzejska dejavnost      2.0008223
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      2.0004307
Obnova etnolo�kega spomenika     10.0008224
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        1004022
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.9004204
�tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inve      1.0004208
Sklad Knji�nica Dom�ale    121.4078226
Nakup zgradb in prostorov    121.4074200
Izgradnja Knji�nice Dom�ale - sredstva dr�ave    166.4008229
Nakup zgradb in prostorov    166.4004200
Pokrivanje obveznosti preteklih let     21.1378299
Teko�e vzdr�evanje      1.2824025
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.8524120
Nakup zgradb in prostorov      9.2724200
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam      3.4874302
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom      5.2444307
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v tiso� SIT09 - IZOBRA�EVANJE
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

IZOBRA�EVANJE  1.088.83309
Pred�olska vzgoja    650.9000911
Teko�i odhodki in transferi   605.900
Stro�ki izvajanja programa otro�kega varstva    600.0009101
Drugi transferi posameznikom    575.0004119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     25.0004133
Pred�olski programi      2.9009103
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      2.9004133
Vzgojni pripomo�ki v vrtcih      3.0009104
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      3.0004133
Investicijski odhodki in transferi    45.000
Oprema oddelkov vrtcev     10.0009106
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     10.0004307
Investicijsko vzdr�evanje vrtcev     25.0009107
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     25.0004307
Vzdr�evanje otro�kih igri��     10.0009108
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     10.0004307
Osnovno�olsko izobra�evanje    437.9330912
Teko�i odhodki in transferi   183.650
Materialni stro�ki osnovnih �ol    101.0009201
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b    101.0004133
Vzgoja in varnost v cestnem prometu        8509202
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b        8504133
Prevozi u�encev     31.5009203
Drugi transferi posameznikom     31.5004119
Tekmovanja, izobra�evanja in usposabljanja      2.5009204
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      2.5004133

     2.2009205 Prireditev za odli�njake in sre�anje upokojenih u�iteljev in 
vzgojiteljev
Drugi transferi posameznikom      1.1504119
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      1.0504133
Varstvo u�encev - voza�ev      2.3009206
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      2.3004133
Tuj jezik na razredni stopnji      6.6009207
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      6.6004133
�tipendije Ob�ine Dom�ale     18.0009208
�tipendije     18.0004117
Sofinanciranje  zimovanja      2.8009209
Drugi transferi posameznikom      2.8004119
Dru�tva s podro�ja raziskovanja ter tehni�ne kulture      1.0009210
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.0004120

     2.5009211 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti in drugih oblik 
izobra�evanja na podro�ju raziskovanja
Drugi transferi posameznikom        9004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        8004120
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b        8004133
Delo z mladimi      3.4009212
Drugi transferi posameznikom        2004119
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      1.5004120
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v tiso� SIT09 - IZOBRA�EVANJE
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      1.7004133
Gimnazija Dom�ale      6.0009213
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      6.0004133
Mladinski svet      3.0009214
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      3.0004120
Investicijski odhodki in transferi   254.283
Oprema �ol     28.0009215
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     28.0004307
Investicijsko vzdr�evanje �ol     55.0009216
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     55.0004307
Gradnja O� Dragomelj - sredstva dr�ave     20.0009218
�tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inve     20.0004208
Sklad O� Dragomelj     99.8009220
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije     99.8004204
Prizidek k O� Dob     20.0009221
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      8.0004204
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     12.0004307
Pokrivanje obveznosti preteklih let     31.4839299
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      3.9104133
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije      3.3964204
�tudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inve      2.1134208
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom     22.0644307
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v tiso� SIT10 - SOCIALNA VARNOST
Naziv PRORA�UNOdd P.P. Kto.

2004
(1) (2) (3)

SOCIALNA VARNOST    202.70010
Druge dejavnosti na podro�ju socialne varnosti    202.7001090
Teko�i odhodki in transferi   202.700
Sofinanciranje Centra za socialno delo     11.5000901
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     11.5004133
Preventivni socialni programi za mlade in samopomo�ne skupine      7.2000902
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b      7.2004133
Ob�inske denarne pomo�i     14.5000903
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti     14.5004112
Oskrbnine     60.0000904
Drugi transferi posameznikom     60.0004119

    13.0000905 Dru�beno - socialna in socialno humanitarna dru�tva ter 
javna kuhinja
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     13.0004120
Sofinanciranje javnih del      6.0000906
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom      6.0004102

    60.2000907 Pokrivanje stro�kov priprave in izvedbe programa pomo�i
ostarelim na domu
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     60.2004133
Sofinanciranje dija�kih vozovnic     13.0000908
Drugi transferi posameznikom     13.0004119
Center za mlade     15.2000909
Teko�i transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih slu�b     15.2004133
Preventivni program za boj proti drogam      2.1000910
Teko�i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      2.1004120
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 7/99) in 2. člena Odloka o izvrševanju 
proračuna Občine Domžale (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 3/03) je Občinski 
svet Občine Domžale na svoji 13. seji dne 
11.02.2004 sprejel

P R A V I L N I K

O SOFINANCIRANJU DEJA-
VNOSTI TURISTIČNIH IN DRU-
GIH DRUŠTEV, KI SE UKVARJA-

JO S  POSPEŠEVANJEM RAZ-
VOJA TURIZMA NA OBMOČJU 

OBČINE DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja način, postopke, pogo-
je in merila za dodeljevanje proračunskih 
sredstev za sofinanciranje dejavnosti 
turističnih in drugih društev, ki v okviru 
svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost 
s področja razvoja in pospeševanja turiz-
ma na območju občine Domžale.

2. člen

Pravico do sofinanciranja imajo nosilci 
in izvajalci turistične dejavnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
-    da imajo sedež na območju občine 

Domžale,
-    da so registrirani najmanj eno leto,

-    da imajo urejeno evidenco o 
članstvu, 

-    da predložijo finančni in vsebinski 
program za tekoče leto.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

3. člen

Višino sredstev za sofinanciranje deja-
vnosti iz 1. člena tega pravilnika se določi 
z proračunom občine Domžale za posa-
mezno leto. Sredstva se upravičencem 
dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega 
razpisa, ki se objavi v občinskem javnem 
glasilu.

4. člen

O dodeljevanju sredstev odloča 
občinska uprava. Občinska uprava pred 
odločitvijo o dodelitvi sredstev posa-
mezne vloge pošlje v pregled strokovni 
komisiji, ki jo imenuje županja in ki pris-
tojnemu oddelku poda svoje mnenje. 
Pri postopku dodeljevanja sredstev se 
uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

5. člen

Osnova za pridobitev sredstev je 
dokončni sklep o dodelitvi sredstev in 
sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki jo 
podpiše župan. Pogodba vsebuje:
-    naziv in naslov društva,
-    navedbo programa, ki se sofinancira,
-    višino dodeljenih sredstev in način 

financiranja,
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-    način nadzora,
-    določilo o vračilu sredstev v primeru 

nenamenske porabe sredstev,
-    druga določila, pomembna za izvedbo 

sofinanciranja programa.

Sredstva se prosilcem dodeljujejo v 
obliki dveh dotacij; prva po podpisu po-
godbe med Občino Domžale in prosilcem, 
druga pa v decembru tekočega leta po 
predloženem finančnem in vsebinskem 
poročilu o realizaciji programa društva za 
obdobje od 1. januarja tekočega leta, do 
datuma, ki je določen v javnem razpisu.

6. člen

Za pridobitev proračunskih sredstev 
za sofinanciranje dejavnosti turističnih in 
drugih društev morajo prosilci predložiti 
izpolnjen obrazec, ki ga pridobijo na 
vložišču Občine Domžale in so v njem 
zahtevane rubrike za ugotavljanje  pogo-
jev in meril iz tega pravilnika. 

7. člen

Merila in kriteriji za vrednotenje pro-
gramov društev iz 2. člena tega pravilnika 
so naslednja:
a.) Ohranjanje kulturne in naravne dediš

čine                                                              
     do 20 točk
-    Skrb in akcije za lep izgled kraja; tek-

movanja, priznanja, urejanje nasadov
      in gredic,
-    obujanje tradicij, navad in običajev, 

kulinaričnih značilnosti in posebnosti       
kraja,

-    skrb za urejanje kulturno zgodovinskih 
spomenikov in naravnih znamenitos-
ti.

b.) Animiranje krajanov in mladine za delo 
na področju turizma                               

     do 15 točk
-    Predavanja, izobraževanje za krajane 

in okrogle mize,
-    aktivno delo šolske mladine v 

turističnem krožku  in organizacija 
mladinske 

      sekcije v društvu.

c.)  Organizacija in usklajevanje aktivnosti                                                               
do 20 točk

-    Povezovanje več turističnih in drugih 
društev ter organizacij k skupni 

      izvedbi programov oz. aktivnosti v 
kraju ali občini,

-    organiziranje in izvajanje prireditev v 
kraju in izven,

-    povezovanje krajevne in okoliške 
turistične ponudbe v skupen 
turistični 

      proizvod. 

č.) Promocija kraja
     do 15 točk
-    Priprava, založba in izdaja promoci-

jskega materiala za kraj in 
      širšo okolico,
-    javno nastopanje v medijih, na sejmih, 

razstavah, srečanjih in prireditvah
      izven domačega kraja,
-    izdajanje lastnega glasila.

d.) Urejanje turistične infrastrukture                                                                         
do 20 točk

-    Urejanje sprehajalnih, pohodnih in 
kolesarskih poti,

-    urejanje učnih poti,
-    vzdrževanje turistične obvestilne sig-

nalizacije.
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e.) Širitev članstva 
     do 10 točk
-    Letno povečanje članstva za 10 % in 

več,
-    20% članov v starosti pod 25 let.

8. člen

Programi prosilcev se točkujejo. Posa-
mezno društvo lahko doseže maksimalno 
100 točk. Seštevek točk vseh društev daje 
vsoto točk, s katero se delijo razpoložljiva 
letna sredstva predvidena v proračunu 
za sofinanciranje dejavnosti turističnih 
in drugih društev. Tako dobljena vred-
nost ene točke se pomnoži s številom 
točk posameznega društva in zmnožek 
predstavlja višino dotacije, ki pripada 
posameznemu društvu. 

9. člen

V primeru nenamenske porabe sred-
stev je prejemnik dolžan takoj vrniti 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi. Zamudne obresti se 
obračunavajo od dneva prejema do dneva 
vračila sredstev.

III. KONČNA DOLOČBA

10. člen

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

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  01302-3/04
Datum:   11.02.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi določil 27. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03) in 20. člena statuta 
občine Domžale (Uradni Vestnik občine 
Domžale št. 7/99) sprejme županja Občine 
Domžale

PROGRAM PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

ŠKRJANČEVO  - ZAHOD S   KO-
MASACIJO

I. OCENA STANJA, RAZLOGI 
IN PRAVNA PODLAGA ZA 
PRIPRAVO LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

S tem programom priprave se opredelijo 
vsebina in obseg izdelave lokacijskega 
načrta (v nadaljevanju LN), postopek 
in roki priprave, seznam pristojnih nos-
ilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v 
postopku načrtovanja predvidene pro-
storske ureditve, pripravljalci in nosilci 
upravno-strokovnih aktivnosti, določi se 
način zagotovitev potrebnih finančnih 
sredstev za izvedbo naloge ter določi 
izvedba pogodbene komasacije.

Območje obdelave je del poselitven-
ega območja zahodno od obstoječega 
naselja Škrjančevo in zajema površine na 
levem bregu Kamniške Bistrice, severno 
od novonačrtovane trase glavne cestne 
povezave Želodnik - Vodice.

S spremembami in dopolnitvami pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana 
občine Domžale za obdobje 1986 - 2000 
in srednjeročnega družbenega plana 
občine Domžale, za obdobje 1986 - 1990, 

za območje občine Domžale, dopolnjen 
2002  - ponovljena zadnja faza postopka 
(Uradni vestnik Občine Domžale št. 13/
02) je predmetno območje opredeljeno 
kot zazidljivo in namenjeno stanovanjski 
gradnji.

Razlogi za urbanistično načrtovanje so 
v večletni aktualni potrebi po formiranju 
nove individualne stanovanjske gradnje.

Pravna podlaga prostorskega akta za 
pripravo lokacijskega načrta je v veljavni 
zakonodaji, v Zakonu o urejanju prostora 
– ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03).

Pobudniki za izdelavo LN so lastniki 
zemljišč na obravnavanem območju.

II. PREDMET IN PROGRAMSKA 
IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

Predmet izdelave LN je nov občinski 
izvedbeni akt, za del naselja Škrjančevo.

Območje je nepozidano. Predvideni ob-
jekti bodo namenjeni izključno stanovan-
jski gradnji.

LN mora zajemati vse sestavine in pri-
loge, ki so navedeni v določilih 73. člena 
ZUreP-1. Torej mora vsebovati naslednje: 
prikaz ureditvenega območja; usmeritev 
načrtovane ureditve v prostor s prikazom 
vplivov in povezav prostorske ureditve s 
sosednjimi območji; načrt parcelacije; 
zasnovo projektnih rešitev prometne, en-
ergetske, vodovodne in druge komunalne 
infrastrukture območja z obveznostmi 
priključevanja nanjo; morebitno etapnost 
in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju 
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načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve 
in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine, če je na 
tem območju evidentirana; rešitve in 
ukrepe za obrambo ter za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

LN mora vsebovati tudi priloge, ki 
so natančno definirane v 73. členu, 44. 
členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1, 
to so: povzetek za javnost; izvleček iz 
strateškega prostorskega akta - to je sedaj 
še veljaven dolgoročni in srednjeročni 
plan občine Domžale; obrazložitev in ute-
meljitev; strokovne podlage, na katerih 
temeljijo rešitve predmetnega LN in sez-
nam sektorskih aktov in predpisov, ki so 
bili pri pripravi LN upoštevani s povzetki, 
ki se nanašajo na vsebino LN; pridobljene 
smernice in mnenja za načrtovanje pred-
videne prostorske ureditve, ki jih podajo 
pristojni nosilci urejanja prostora; celo-
ten spis postopka in sprejemanja LN in 
seznam sprejetih aktov o zavarovanju. 
Obenem je obvezna priloga tudi pro-
gram opremljanja zemljišč s komunalno 
infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na 
podlagi predmetnega LN.

Načrtovalec predmetnega LN bo moral 
predati pripravljavcu, to je občini Domžale 
štiri izvode akta. Po en izvod sprejetega 
LN bo predan krajevno pristojni Upravni 
enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, 
dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku 
za prostor in varstvo okolja, kjer bo akt na 
vpogled dostopen javnosti.

Obenem je potrebno LN predati tudi 
v digitalni obliki (dwg datoteke s posa-
mezno vsebino na ločenih ravninah).

III. OBMOČJE PROSTORSKEGA 
AKTA 

Obravnavano območje je natančno 
opredeljeno v planskih dokumentih in 
sicer je na zahodu omejeno s Kamniško 
Bistrico in pasom obvodne drevnine, 
ki se izključuje iz predvidene cone. Na 
vzhodu ga omejuje potok Mlinščica 
oziroma pride do stika z obstoječim 
naseljem Škrjančevo. Na severu meji na 
stanovanjsko pozidavo v naselju Radom-
lje. Južno je območje urejanja omejeno s 
koridorjem trase predvidene povezovalne 
ceste Želodnik  - Vodice.

Območje zajema naslednje parcele: 
285/1, 279, 276/1, 1206/1, 1206/2, 286/
23, 278/2, 278/4, 278/5, 286/20, 286/21, 
286/22, 286/1, 278/1, 278/6, 278/7, 276/
2, 277/1, 1204/14, 292/3, 292/6, 292/7, 
292/8, 1218, 292/5, 1160/6 (del ceste), 
180/6, 180/7, 180/5, 286/24 del, 1204/1 
del vse k.o. Radomlje. Lastniki parcel so 
zasebni.

Poleg naštetih parcel so sestavni del 
tega LN tudi zemljišča izven območja LN, 
ki so potrebna za izvedbo omrežij gospo-
darske javne infrastrukture, potrebnih za 
komunalno opremljanje območja LN. Ta 
se natančneje določijo s  posebnimi stro-
kovnimi podlagami za komunalno oprem-
ljanje območja, ki se izdelajo do osnutka 
akta in skupaj z njim javno razgrnejo.
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IV. NOSILCI UREJANJA PROS-
TORA, KI DAJEJO SMERNICE 
IN MNENJA TER DRUGI 
UDELEŽENCI, KI SODELUJE-
JO PRI IZDELAVI LN

Pripravljavec LN Škrjančevo - zahod je 
Občina Domžale, Oddelek za prostor in 
varstvo okolja, ki po sprejemu programa 
priprave pozove pristojne nosilce urejanja 
prostora, da v roku 30 dni podajo smernice 
za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve. 

V primeru, da nosilci urejanja prostora 
v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo 
v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da 
nimajo smernic. V primeru, da smernice 
nekaterih nosilcev urejanja prostora ne 
bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub 
temu upoštevati vse veljavne predpise in 
druge pravne akte.

Pristojni nosilci urejanja prostora za 
izdajo smernic za izdelavo LN Škrjančevo 
- zahod so:
-    Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat 

RS za varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, 
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljublja-
na,

-    Ministrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo, Agencija RS za okolje, Izpostava 
Ljubljana, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,

-    Občina Domžale,  Ljubljanska ulica 69, 
1230 Domžale,

-    Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 
1000 Ljubljana,

-    Elektro Ljubljana, Javno podjetje za 
distribucijo električne energije d.d., 
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,

-    Javno komunalno podjetje Prodnik 
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,

-    Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Ci-
galetova 15, 1000 Ljubljana,

-    Petrol, Slovenska naftna družba d.d., 
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,

-    Zavod RS za varstvo narave, Območna 
enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,

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

Po potrebi se lahko določijo tudi drugi 
nosilci urejanja prostora, če tako izhaja iz 
Posebnih strokovnih podlag.

V.  STROKOVNE PODLAGE IN 
NAČIN PRIDOBITVE STRO-
KOVNIH PODLAG

LN se izdela na podlagi strokovnih 
podlag in sicer:
·    povzetkov in usmeritev planskih aktov 

občine Domžale;
·    strokovnih podlag, ki so bile izdelane 

v okviru priprave planskih aktov 
občine (programska zasnova območja 
Škrjančevo  -  zahod);

·    upoštevati je potrebno vso dokumen-
tacijo in dejansko stanje komunalnih 
vodov na tem bmočju;

·    idejnih rešitev komunalne infra-
strukture, znotraj in zunaj območja 
urejanja. 

V kolikor se tekom postopka LN ugo-
tovi, da je utemeljeno potrebno izdelati do-
datne strokovne podlage, se te pripravijo 
med postopkom in jih pridobi naročnik.
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VI. NAVEDBA IN NAČIN PRIDO-
BITVE GEODETSKIH PODLAG

Za območje Škrjančevo -  zahod je 
naročnik LN pridobil temeljni geodetski 
elaborat, ki ga je izdelal Biro za geodetske 
storitve d.o.o., v merilu 1: 500, v septem-
bru 2003.

Po potrebi se za izdelavo LN izdelajo 
dodatne geodetske izmere predvsem za 
potrebe načrtovanja komunalnih in dru-
gih ureditev izven območja urejanja.

VII. ROKI ZA PRIPRAVO 
LOKACIJSKEGA NAČRTA

Prostorska konferenca

Prostorsko konferenco se pripravi in or-
ganizira v skladu z 28.členom ZUReP-1.

Dne 15.01.04 je Občina Domžale, Odd-
elek za prostor in varstvo okolja izvedla 
prostorsko konferenco z namenom, da 
se pridobijo in uskladijo priporočila, 
usmeritve in legitimni interesi lokalne 
skupnosti, gospodarstva in interesnih 
združenj ter organizirane javnosti glede 
priprave prostorskega akta.  Datum, 
kraj in čas zbora konference je priprav-
ljavec objavil v dveh sredstvih javnega 
obveščanja in sicer v občinskem glasilu 
Slamnik in v častniku Delo. Predstavniki 
gospodarstva, interesnih združenj ter or-
ganizirane javnosti so bili vabljeni preko 
navedenih sredstev javnega obveščanja.

Na prostorski konferenci ni bilo posre-
dovanih priporočil v zvezi z urejanjem 
obravnavanega območja. 

Pridobitev smernic za načrtovanje

Pripravljavec izdelave LN takoj po 
sprejemu programa priprave pozove 
pristojne nosilce urejanja prostora, na-
vedene v točki IV. tega programa, da 
v roku 30 dni podajo svoje smernice za 
načrtovanje. Pozivu se priloži program 
priprave, programska zasnova za območje 
stanovanjske gradnje Škrjančevo - zahod 
in izbrana variantna rešitev.

Javna razgrnitev in javna obravnava

Po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi 
na občinskem svetu občine Domžale se 
predlog LN javno razgrne za 30 dni.

V času javne razgrnitve se izvede javna 
obravnava predloga LN. Občani, organi in 
organizacije, krajevne skupnosti ter drugi 
zainteresirani oziroma prizadeti lahko 
dajo pisne pripombe v času trajanja javne 
razgrnitve. Izdelovalec pripravi predlog 
stališč glede njihovega upoštevanja in 
seznani tiste nosilce urejanja prostora, 
na katero delovno področje bi se predla-
gane spremembe lahko nanašale, ter pri-
dobi njihovo predhodno mnenje. Županja 
odloči o upoštevanju stališč do pripomb 
in predlogov.

V primeru, da se zaradi upoštevanja 
pripomb in predlogov iz javne obravnave 
in javne razgrnitve osnutek LN bistveno 
spremeni, se lahko ponovno razgrne.

 
Izdelava dopolnjenega predloga 

izdelave lokacijskega načrta in prido-
bitev mnenj

Načrtovalec izdela dopolnjen predlog 
lokacijskega načrta. Pripravljavec po-
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zove nosilce urejanja prostora, določene 
v točki IV. tega programa priprave, da 
podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, 
najkasneje 30 dni od dneva poziva.

Sprejem odloka o lokacijskem načrtu 

Občina Domžale posreduje dopolnjen 
predlog LN v sprejem Občinskemu svetu 
Občine Domžale. Sestavni del gradiva 
so stališča do pripomb in predlogov 
z javne obravnave in javne razgrnitve 
ter priporočila prostorske konference. 
Občinski svet sprejeme LN za območje 
stanovanjske gradnje Škrjančevo - zahod 
z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem 
vestniku občine Domžale.

VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S 
FINANCIRANJEM IZDELAVE 
LOKACIJSKEGA    NAČRTA

Finančna sredstva za izdelavo lokaci-
jskega načrta in komasacije zagotovijo 
naročniki - lastniki zemljišč oz. zaintere-
sirani investitorji.

IX. DOLOČITEV OBJAVE

Ta program priprave se objavi v Urad-
nem vestniku občine Domžale in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  35101-22/04
Datum:    12.02.2004

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi določil 27. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03) in 20. člena statuta občine 
Domžale (Uradni Vestnik občine Domžale 
št. 7/99) sprejme županja 

PROGRAM PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

ŽELODNIK  S KOMASACIJO

I. OCENA STANJA, RAZLOGI 
IN PRAVNA PODLAGA ZA 
PRIPRAVO LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

S tem programom priprave se opredelijo 
vsebina in obseg izdelave lokacijskega 
načrta (v nadaljevanju LN), postopek 
in roki priprave, seznam pristojnih nos-
ilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v 
postopku načrtovanja predvidene pro-
storske ureditve, pripravljalci in nosilci 
upravno-strokovnih aktivnosti, določi se 
zagotovitev potrebnih finančnih sredstev 
za izvedbo naloge ter določi izvedba po-
godbene komasacije.

Območje obdelave je del predstavlja 
območj severno  od obstoječega naselja 
Želodnik in zajema površine, zahodno 
od novonačrtovane trase glavne cestne 
povezave Želodnik – Vodice.

S spremembami in dopolnitvami pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana 
občine Domžale za obdobje 1986 - 2000 
in srednjeročnega družbenega plana 
občine Domžale, za obdobje 1986 - 1990, 
za območje občine Domžale, dopolnjen 
2002 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 
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13/02) je predmetno območje opredeljeno 
kot zazidljivo, namenjeno izgradnji po-
slovne cone.

Razlog za urbanistično načrtovanje 
območja je potreba po formiranju nove 
poslovne cone potrebne za razvoj gospo-
darskih dejavnosti.

Pravna podlaga za pripravo in izdelavo 
LN je Zakon o urejanju prostora,  ZUreP-1 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).

Pobudnika za izdelavo LN sta Občina 
Domžale in investitor poslovne cone 
družba ICJ d.o.o., Ljubljanska 62.

II. PREDMET IN PROGRAMSKA 
IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA 
NAČRTA

Predmet izdelave je nov občinski lo-
kacijski načrt.

Območje je  nepozidano. Predvideni 
objekti bodo namenjeni poslovnim 
dejavnostim, na robu območja, ki meji 
na obstoječe stanovanjske strukture je 
možna dopolnitev le teh.

LN mora zajemati vse sestavine in pri-
loge, ki so navedene v določilih 73. člena 
ZUreP-1. Torej mora vsebovati naslednje: 
prikaz ureditvenega območja; usmeritev 
načrtovane ureditve v prostor s prikazom 
vplivov in povezav prostorske ureditve s 
sosednjimi območji; načrt parcelacije; 
zasnovo projektnih rešitev prometne, en-
ergetske, vodovodne in druge komunalne 
infrastrukture območja z obveznostmi 
priključevanja nanjo; morebitno etapnost 
in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju 
načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve 

in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine, če je na 
tem območju evidentirana; rešitve in 
ukrepe za obrambo ter za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

Občinski prostorski akt mora vsebovati 
tudi priloge, ki so natančno definirane v 
73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu 
ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati 
naslednje obvezne priloge: povzetek za 
javnost; izvleček iz strateškega pros-
torskega akta -  to je sedaj še veljaven 
dolgoročni in srednjeročni plan občine 
Domžale; obrazložitev in utemeljitev; 
strokovne podlage, na katerih temeljijo 
rešitve predmetnega LN in seznam sek-
torskih aktov in predpisov, ki so bili pri pri-
pravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, 
ki se nanašajo na vsebino predmetnega 
LN; pridobljene smernice in mnenja 
za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci 
urejanja prostora; celoten spis postopka 
in sprejemanja LN in seznam sprejetih 
aktov o zavarovanju. Obenem je obvezna 
priloga tudi program opremljanja zemljišč 
s komunalno infrastrukturo s tem, da se 
le-ta izdela na podlagi predmetnega LN.

Načrtovalec predmetnega LN moral 
predati pripravljavcu, to je občini Domžale 
osem izvodov akta. Po en izvod sprejetega 
LN bo predan krajevno pristojni Upravni 
enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, 
dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku 
za prostor in varstvo okolja, kjer bo akt na 
vpogled dostopen javnosti.

Obenem je potrebno LN predati tudi 
v digitalni obliki (dwg datoteke s posa-
mezno vsebino na ločenih ravninah).
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III. OBMOČJE PROSTORSKEGA 
AKTA 

Obravnavano območje je natančno 
opredeljeno s spremembami in dopolnit-
vami prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Domžale za obdobje 1986 - 
2000 in srednjeročnega družbenega plana 
občine Domžale, za obdobje 1986 - 1990, 
za območje občine Domžale, dopolnjen 
2002 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 
13/02). Obsega naslednje parcele:

1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 
1789, 1790, 1791, 413/2, 417/2, 423/1, 
424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 425/1, 425/
6, 426/1, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 
426/7, 527/1, 529/1, 538 , 539, 542/3, 
542/4, 649, 652, 653, 654/1, 654/2, 660, 
663/2, 666/1, 666/2, 668,  670, 671/1, 
671/2, 671/3, 671/4, 671/5, 678/1, 679/1, 
685/2, 686/1, 686/2, 687/2, 689/1, 689/5, 
690/1, 690/2, 690/3, 691/1, 691/2, 692/1, 
692/10, 692/11,  692/12, 692/13, 692/5, 
692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 693, 696, 697, 
698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 699/1, 699/2, 
699/3, 699/4, 700, 701, 702, 703, 955/1, 
958/1, 958/3, 958/4, 959, 960/1, 961/2, 
967/2, 989/3, 1792,424/5,426/8,692/
2,695/2,990/5,996/1 vse k.o. Dob.

Poleg zgoraj naštetih parcel so sestavni 
del tega LN tudi zemljišča izven območja 
LN, ki so potrebna za izvedbo komunalnih 
priključkov in naprav (gospodarske javne 
infrastrukture) potrebnih za komunalno 
opremljanje območja. Ta se natančno 
določijo s posebnimi strokovnimi podla-
gami za komunalno opremljanje območja, 
ki se izdelajo do prve obravnave osnutka 
akta na seji Občinskega sveta Občine 
Domžale  in se skupaj z osnutkom akta 
javno razgrnejo.

IV. NOSILCI UREJANJA PROS-
TORA, KI DAJEJO SMERNICE 
IN MNENJA TER DRUGI 
UDELEŽENCI, KI SODELU-
JEJO PRI IZDELAVI LOKACI-
JSKEGA NAČRTA

Pripravljavec LN je Občina Domžale, 
Oddelek za prostor in varstvo okolja,  po 
sprejemu programa priprave pozove pris-
tojne nosilce urejanja prostora, da v roku 
30 dni podajo smernice za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve. 

V primeru, da nosilci urejanja prostora 
v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo 
v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da 
nimajo smernic. V primeru, da smernice 
nekaterih nosilcev urejanja prostora ne 
bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub 
temu upoštevati vse veljavne predpise in 
druge pravne akte.

Pristojni nosilci urejanja prostora za 
izdajo smernic za izdelavo LN so:
-    Ministrstvo za zdravje, Zdravst-

veni inšpektorat RS, OE Ljubljana, 
Izpostava Domžale, Ljubljanska 36, 
1230 Domžale,

-    Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat 
RS za varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, 
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljublja-
na,

-    Ministrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo, Agencija RS za okolje, Izpostava 
Ljubljana, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,

-    Občina Domžale, Ljubljanska ulica 69, 
1230 Domžale,

-    Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 
1000 Ljubljana,

-    Elektro Ljubljana, Javno podjetje za 
distribucijo električne energije d.d., 
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
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-    Javno komunalno podjetje Prodnik 
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,

-    Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Ci-
galetova 15, 1000 Ljubljana,

-    Petrol, Slovenska naftna družba d.d., 
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,

-    Zavod RS za varstvo narave, Območna 
enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,

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

-    ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana

Po potrebi se lahko določijo tudi drugi 
nosilci urejanja prostora, če tako izhaja iz 
posebnih strokovnih podlag.

V. STROKOVNE PODLAGE IN 
NAČIN PRIDOBITVE STRO-
KOVNIH PODLAG

LN se izdela na podlagi strokovnih 
podlag in sicer:

·    povzetkov in usmeritev planskih aktov 
občine Domžale;

·    strokovnih podlag, ki so bile izdelane v 
okviru priprave planskih aktov občine 
(programska zasnova ZN Želodnik);

·    upoštevati je potrebno vso dokumen-
tacijo in dejansko stanje komunalnih 
vodov na tem območju;

·    idejnih rešitev komunalne infrastruk-
ture, znotraj  in izven območja ure-
janja;

·    drugih smernic in usmeritev, ki jih 
v navedenem roku pripravijo drugi 
nosilci urejanja prostora.

V kolikor se med postopkom priprave 
LN ugotovi, da je potrebno izdelati 
dodatne strokovne podlage, se te prido-

bijo pred obravnavo na seji Občinskega 
sveta. 

VI. NAVEDBA IN NAČIN PRIDO-
BITVE GEODETSKIH PODLAG

Za območje LN Želodnik je pripravlja-
vec pridobil temeljni geodetski elaborat, 
ki ga je izdelal Apolonij d.o.o. v letu 2001/
2002. Po potrebi se za izdelavo LN izdelajo 
dodatne geodetske izmere, predvsem za 
potrebe načrtovanja komunalnih vodov in 
naprav izven območja LN Želodnik.

VII. ROKI ZA PRIPRAVO LO-
KACIJSKEGA NAČRTA

Prostorska konferenca

Prostorsko konferenco se pripravi in or-
ganizira v skladu z 28.členom ZUReP-1.

Dne 15.01.04 je Občina Domžale, Odd-
elek za prostor in varstvo okolja izvedla 
prostorsko konferenco z namenom, da 
se pridobijo in uskladijo priporočila, 
usmeritve in legitimni interesi lokalne 
skupnosti, gospodarstva in interesnih 
združenj ter organizirane javnosti glede 
priprave prostorskega akta.  Datum, 
kraj in čas zbora konference je priprav-
ljavec objavil v dveh sredstvih javnega 
obveščanja in sicer v občinskem glasilu 
Slamnik in v častniku Delo. Predstavniki 
gospodarstva, interesnih združenj ter or-
ganizirane javnosti so bili vabljeni preko 
navedenih sredstev javnega obveščanja.

Na prostorski konferenci ni bilo posre-
dovanih priporočil v zvezi z urejanjem 
obravnavanega območja. 
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Pridobitev smernic za načrtovanje

Pripravljavec izdelave LN takoj po spre-
jetju programa priprave pozove pristojne 
nosilce urejanja prostora, kot so navedeni 
v točki IV. tega programa, da v roku 30 
dni podajo svoje smernice za načrtovanje 
predvidene strokovne rešitve. K pozivu se 
priloži ta program priprave in programska 
zasnova za območje LN.

Javna razgrnitev in javna obravnava

Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na 
občinskem svetu občine Domžale se pred-
log LN javno razgrne za obdobje 30 dni.

V času javne razgrnitve se izvede javna 
obravnava predloga LN. Občani, organi in 
organizacije, krajevne skupnosti ter drugi 
zainteresirani oziroma prizadeti lahko 
dajo pisne pripombe v času trajanja javne 
razgrnitve. Izdelovalec pripravi predlog 
stališč glede njihovega upoštevanja in 
seznani tiste nosilce urejanja prostora, 
na katero delovno področje bi se predla-
gane spremembe lahko nanašale, ter pri-
dobi njihovo predhodno mnenje. Županja 
odloči o upoštevanju stališč do pripomb 
in predlogov.

V primeru, da se zaradi upoštevanja 
pripomb in predlogov iz javne obravnave 
in javne razgrnitve osnutek LN bistveno 
spremeni, se lahko ponovno razgrne.

Izdelava dopolnjenega predloga lokaci-
jskega načrta in pridobitev mnenj

Načrtovalec izdela dopolnjen predlog 
LN. Pripravljavec pozove nosilce ure-
janja prostora, določene v točki IV. tega 
programa priprave, da podajo mnenje 
k dopolnjenemu predlogu, mnenja se 

morajo podati najkasneje 30 dni od 
dneva poziva.

Sprejem odloka o lokacijskega načrta 

Na predlog županje Občinski svet 
Občine Domžale sprejme dopolnjen pred-
log  LN Želodnik z odlokom, ki se objavi v 
Uradnem vestniku občine Domžale .

Sestavni del tega programa je tudi 
podrobnejši  okvirni terminski plan za 
izvedbo prostorskih ureditev.

VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FI-
NANCIRANJEM IZDELAVE LN

Finančna sredstva za izdelavo lokaci-
jskega načrta in komasacije zagotovita 
Občina Domžale in investitor poslovne 
cone Želodnik ICJ.d.o.o. .

IX. VELJAVNOST  LOKACIJSKE-
GA NAČRTA IN PROSTORSKI 
UKREPI

LN za poslovno cono Želodnik se lahko 
sprejme kot pogojni lokacijski načrt, ki 
se za posamezne ureditvene enote lahko 
izvaja šele takrat, ko investitor odkupi 
potrebna zemljišča za izvedbo. 

Na območju LN Želodnik se z namenom, 
da se z novim lastniškim stanjem omogoči 
racionalno načrtovanje v skladu z LN la-
hko uvede komasacija zemljišč.

Za zavarovanje urejanja prostora se 
lahko na območju LN Želodnik sprejme 
začasna prepoved parcelacije in začasna 
prepoved prometa  z zemljišči ter drugi 
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ukrepi, ki jih z odlokom sprejme Občinski 
svet.

Na zemljiščih v območju  LN Želodnik in 
zemljiščih iz drugega odstavka točke III. 
tega akta se lahko za gradnjo objektov ja-
vne gospodarske infrastrukture, v skladu 
z zakonom omeji ali odvzame lastninska 
pravica.

X. DOLOČITEV OBJAVE

Ta program priprave se objavi v Urad-
nem vestniku občine Domžale in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  35101-22/04
Datum:    12.02.2004

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.    

V skladu z 10.členom Odloka o 
povračilih za priklop na plinovodno 
omrežje (Ur.vestnik Občine Domžale 
št.11/00, 4/01) izdajam

SKLEP O VIŠINI POVRAČILA

Županja Občine Domžale ugotavlja, da 
povračilo za priključitev na plinovodno 
omrežje znaša: 

                                                                           
                                                                     
Vrednost povračila v SIT/kW               
                                                  Delež v %

1.  Priključna moč do 30 kW                       
1.445,14                                               100

2.  Priključna moč do 50 kW                       
1.734,17                                               120

3.  Priključna moč do 300 kW                     
1.878,69                                              130

4.  Priključna moč nad 300 kW                   
2.023,20                                              140

Cene so brez DDV. 

Vrednosti povračil so v veljavi naslednji 
dan po objavi.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Domžale je v Odloku 

o povračilih za priklop na plinovodno 
omrežje pooblastil županjo Občine 
Domžale, da višino povračil iz 6.člena 
tega odloka v Uradnem Vestniku 
potrdi z rastjo življenjskih stroškov 
kot jih ugotavlja Statistični zavod 
RS. Predlagano ceno uskladi županja 
Občine Domžale.

Dosedanje vrednosti povračil za priklop 
po odloku so bile:
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     Vrednost povračila v SIT/kW              
                                                        Delež v %
1.  Priključna moč do 30 kW                       

1.381,59                                              100
2.  Priključna moč do 50 kW                       

1.657,91                                              120
3.  Priključna moč do 300 kW                     

1.796,07                                              130
4.  Priključna moč nad 300 kW                   

1.934,23                                              140

Koncesionar GJS oskrbe z zemeljskim 
plinom je predložil nove vrednosti povračil 
za priklop, ki jih je utemeljil z indeksom 
rasti življenjskih stroškov za leto 2003, kot 
jih ugotavlja Statistični urad RS. Indeks 
je I2003=104,6.

Datum : 10.02.2004
Številka: 37700-2/04-34

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.

     

Na podlagi 11. in 12. člena Odloka o kul-
turnem domu Franca Bernika Domžale 
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/
03) in  20. člena Statuta Občine Domžale 
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  je 
Občinski svet Občine Domžale na svoji 13. 
seji dne 11.02.2004 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU PRED-
STAVNIKOV USTANOVITELJA 
V SVET KULTURNEGA DOMA 
FRANCA BERNIKA DOMŽALE 

IN IZDAJI SOGLASJA K 
IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 

USTANOVITELJA S STRANI 
ŽUPANJE

1.  Za predstavnika Občine Domžale v 
Svet Kulturnega doma Franca Bernika 
Domžale se imenujejo:

-    Katja RUS, Rova, Hrastičje 12 - kotpred-
stavnika ustanovitelja

-    Viljem MAJHENIČ, Bernikova 6/a, 
Domžale - kot predstavnik ustanovi-
telja

-    Mihael STARBEK, Aškerčeva ul. 13, 
Dob - kot predstavnik zainteresirane 
javnosti.
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2.  Občinski svet Občine Domžale soglaša 
z imenovanjem Tonija Dragarja, Na 
Ledinah 1/a, Ihan, za člana Sveta 
Kulturnega doma Franca Bernika 
Domžale, kot predstavnika ustanovi-
telja, ki ga imenuje županja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-4/04
Datum:   11.02.2004

 ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 13. seji dne 11.02.2004 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU PRED-
STAVNICE OBČINE V SVET 

VRTCA DOMŽALE

Za predstavnico Občine Domžale v 
Svet Vrtca Domžale se imenuje Kristina 
SLAPAR, Ljubljanska cesta 81, Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-3/04
Datum:   11.02.2004

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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Na podlagi 28. člena Zakona o policiji 
(Uradni list RS, št. 49/98, 93/01 in 79/03) 
in  20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. 
vestnik Občine Domžale, št. 7/99)  je 
Občinski svet Občine Domžale na svoji 
13. seji dne 11.02.2004 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU PRED-
STAVNIKOV JAVNOSTI V SEN-
ATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB 
NA MINISTRSTVO ZA NOTRAN-

JE ZADEVE IN POLICIJO

V Senat za reševanje pritožb na Min-
istrstvo za notranje zadeve in policijo 
se kot predstavnika Občine Domžale 
imenujeta:

-    Janez GRMEK, Savska cesta 32, 1230 
Domžale

-    Franc ČERNAGOJ, Župančičeva ul. 4, 
1230 Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-1/04
Datum:   11.02.2004

 ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 

 

Na podlagi  30. člena Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških (Ur. list RS, 
št. 59/02) in 20. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
7/99)  je Občinski svet Občine Domžale na 
svoji 13. seji dne 11.02.2004 sprejel

S K L E P

O IMENOVANJU KOORDINA-
TORICE ZA ENAKE MOŽNOSTI

Za koordinatorico za enake možnosti 
Občine Domžale se imenuje Saša KOS, 
Ljubljanska cesta 22, Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  06500-2/04 
Datum:   11.02.2004

 ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
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