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Domžale, XX.10.2002, Št. 13     cena z DDV: XXX,00 SIT

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
list RS, štev. 79/99, 124/00), Zakona o
finaciranju občin (Ur. list RS, štev. 80/94 in
56/98), Odloka o izvrševanju proračuna
Občine Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, štev. 3/02) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 38. seji dne 02.10.2002
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU SPREMEMBE
PRORAČUNA OBČINE

DOMŽALE ZA LETO 2002  IN
SPREJEM INFORMACIJE O

POLLETNI SEZNANITVI
OBČINSKEGA SVETA O
PRERAZPOREDITVAH

PRORAČUNSKIH SREDSTEV
MED PRORAČUNSKIMI

POSTAVKAMI V OKVIRU
POSAMEZNEGA SEGMENTA

PRORAČUNSKE PORABE

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
spremembe Proračuna Občine
Domžale za leto 2002 in potrjuje
predviden namen financiranja
proračunskih izdatkov, skupaj s

sprejetimi amandmaji in redakcijskimi
popravki.

2. Občinski svet Občine Domžale sprejema
spremembe plana nabave opreme in
inventarja za leto 2002.

3. Občinski svet Občine Domžale sprejema
spremembe programa prodaje
stavbnih zemljišč v letu 2002.

4. Občinski svet Občine Domžale se
seznanja s prerazporeditvami
proračunskih sredstev med
proračunskimi postavkami v okviru
posameznega segmenta proračunske
porabe.

5. Sprememba proračuna začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-26/02
Datum:      02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, štev. 79/99, 124/00), Zakona o
finaciranju občin (Ur. list RS, štev. 80/94 in 56/98), Odloka o izvrševanju proračuna
Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, štev. 3/02) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na 38. seji dne 02.10.2002 sprejel

PRORAČUN OBČINE DOMŽALE ZA LETO 2002

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč SIT

Številka Konto PRORAČUN

2002

(1) (2) (3)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.689.130
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.557.130

70 DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706) 2.637.980
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.038.150
7000 Dohodnina 2.038.150

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 495.130
7030 Davki na nepremičnine 326.000

703000 Davek od premoženja od stavb 25.000

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.000

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 190.000

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 110.000

7031 Davki na premičnine 50

703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 50

7032 Davki na dediščine in darila 30.000

703200 Davek na dediščine in darila 30.000

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 139.080

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 49.080

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 90.000

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 104.700
7044 Davki na posebne storitve 32.000

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 17.000

704404 Posebna taksa na igralne avtomate 15.000

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 72.700

704700 Taksa za obremenjevanje vode 32.000

704704 Turistična taksa 1.500

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.200

704709 Druge komunalne takse 13.000
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704710 Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega

zemljišča in gozda 4.000

704713 Požarna taksa 9.000

704715 Priključne takse 12.000

704716 Ekološke takse 0

706 DRUGI DAVKI 0
7060 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI  PRIHODKI(710+711+712+713+714) 919.150
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 692.300
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0

7101 Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institucij 7.800

7102 Prihodki od obresti 74.000

710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled 2.000

710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov 72.000

7103 Prihodki od premoženja 610.500

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 500

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 92.000

710304 Prihodki od drugih najemnin 33.000

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 483.000

710307 Prihodki iz naslova podeljenin licenčnin 0

710399 Drugi prihodki od premoženja 2.000

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 16.000
7111 Upravne in druge takse in pristojbine 16.000

711100 Upravne in druge takse in pristojbine 16.000

711199 Druge pristojbine 0

712 DENARNE KAZNI 11.350
7120 Denarne kazni 11.350

712001 Denarne kazni za prekrške 11.000

712005 Denarne kazni v upravni izvršbi 0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 350

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 8.000
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov) 8.000

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitve 0

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov 0

713002 Prihodki obratov družbene prehrane 5.000

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 3.000

713007 Drugi prihodki od prodaje 0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 191.500
7141 Drugi nedavčni prihodki 191.500

714100 Drugi nedavčni prihodki 24.000

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 70.000

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih

programov tekočega značaja 0
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714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov

investicijskega značaja 80.000

714108 Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki 0

714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki 0

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 0

714199 Drugi tekoči prihodki 17.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 68.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 23.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 23.000

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0

7202 Prihodki od prodaje opreme 0

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 0

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN

NEMATERIALNEGA  PREMOŽENJA 45.000
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 45.000

7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja 0

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 0

7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 0

7311 Prejete donacije iz tujine za investicije 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 64.000
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 64.000
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 64.000

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 63.000

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 1.000

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.524.309

40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.107.688
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 241.286
4000 Plače in dodatki 212.450

4001 Regres za letni dopust 7.285

4002 Povračila in nadomestila 11.575

4003 Sredstva za delovno uspešnost 7.276

4004 Nadurno delo 2.000

4005 Plače za delo po pogodbi 0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 700

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 37.074
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.693

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.808

4012 Prispevek za zaposlovanje 209

4013 Prispevek za porodniško varstvo 364

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 789.728
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 68.699

4021 Posebni materiali in storitve 3.490

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.850

4023 Prevozni stroški in storitve 1.000

4024 Izdatki za službena potovanja 2.042

4025 Tekoče vzdrževanje 389.962

4026 Najemnine in zakupnine 1.500

4027 Kazni in odškodnine 30.000

4029 Drugi operativni stroški 258.185

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 23.600
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 17.000

4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0

4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 6.600

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 0

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 16.000
4090 Tekoča proračunanska rezerva 10.000

4091 Rezerva za naravne nesreče 6.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.437.379
410 SUBVENCIJE 65.183
4100 Subvencije javnim podjetjem 0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 65.183

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 691.934
4110 Transferi nezaposlenim 0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 16.000

4113 Transf. vojn. invalid., vojnim veter. in žrtvam vojnega nasilja 0
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4115 Nadomestila plač 100

4117 Štipendije 15.500

4119 Drugi transferi posameznikom 660.334

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 179.151
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 179.151

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 501.111
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 111.500

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0

4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 7.500

4133 Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb 382.111

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.686.435
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.686.435
4200 Nakup zgradb in prostorov 155.309

4201 Nakup prevoznih sredstev 0

4202 Nakup opreme 31.565

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.135.185

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.828

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 155.300

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 165.248

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 292.807
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 292.807
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 27.452

4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 0

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 72.465

4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 0

4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam 0

4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 0

4306 Investicijski transferi posameznikom 500

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem

javnih služb 192.390

4308 Investicijski transferi v tujino 0

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -835.179
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v tisoč SIT

Številka Konto PRORAČUN

2002

(1) (2) (3)

75 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 47.000

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 47.000
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 47.000

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od privat. podjetij in zasebn 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države 0

7506 Prejeta vračila danih posojil od državnega proračuna 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc.

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih 0

44 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV  (440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
4400 Dana posojila posameznikom

4401 Dana posojila javnim skladom

4402 Dana posojila javnim podjetjem

4403 Dana posojila finančnim institucijam

4404 Dana posojila privatnim podjetjem

4405 Dana posojila drugim ravnem države

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 47.000

VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. + V.) -788.179
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v tisoč SIT

Številka Konto PRORAČUN

2002

(1) (2) (3)

50 VIII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0

500300 Najeti krediti pri drugih ravneh države 0

500301 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0

500302 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0

500303 Najeti krediti pri državnem proračunu 0

500399 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev

na domačem trgu 0

55 IX. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 49.500
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 49.500
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 32.000

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 17.500

550300 Odplačila kreditov drugim ravnem države 0

550301 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 0

550302 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 17.500

550303 Odplačila kreditov državnemu proračunu 0

550399 Odplčila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) -49.500

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA 837.679

XI. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) -837.679
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Posebni del proračuna:
PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH

v tisoč SIT

Številka Konto PRORAČUN

2002

(1) (2) (3)

I. TEKOČI IN INVESTICIJSKI DEL
1. Splošni finančni odhodki 660.685

2. Turizem 13.669

3. Podjetništvo in malo gospodarstvo 16.000

4. Sociala 151.544

5. Otroško varstvo in predšolska vzgoja 635.437

6. Izobraževanje in raziskovanje 419.074

7. Kultura 238.555

8. Šport in rekreacija 209.511

9. Zdravstvo 49.200

10. Cestna infrastruktura 484.793

11. Komunala 456.270

12. Protipožarna dejavnost 45.600

13. Civilna zaščita in reševanje 11.000

14. Kmetijstvo 66.488

15. Stanovanjska dejavnost 207.328

16. Prostorsko urejanje in načrtovanje 65.916

17. Varstvo okolja 17.872

18. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 309.367

19. Program porabe sredstev iz naslova prihodkov iz koncesije 466.000

20. Stanovanjski sklad Rodica

SKUPAJ 4.524.309
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1. SPLOŠNI FINANČNI ODHODKI

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0101 Plače občinske uprave 277.200
4000 Plače in dodatki 202.000

4001 Regres za letni dopust 7.000

4002 Povračila in nadomestila 11.000

4003 Sredstva za delovno uspešnost 7.000

4004 Nadurno delo 2.000

4009 Drugi izdatki zaposlenim 700

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.700

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.400

4012 Prispevek za zaposlovanje 200

4013 Prispevek za porodniško varstvo 300

4029 Drugi operativni odhodki 11.900

0102 Plače županje in podžupanov 18.520
4000 Plače in dodatki 6.500

4001 Regres za letni dopust 125

4002 Povračila in nadomestila 145

4003 Sredstva za delovno uspešnost 276

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 993

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 408

4012 Prispevek za zaposlovanje 9

4013 Prispevek za porodniško varstvo 64

4029 Drugi operativni odhodki 10.000

0103 Plače in sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih

teles občinskega sveta 17.300
4029 Drugi operativni odhodki 17.300

0104 Avtorski honorarji in sejnine članov projektnih skupin

ter sejnine članov komisij pri občinski upravi 1.500
4029 Drugi operativni odhodki 1.500

0105 Materialni stroški občinske uprave 63.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 22.000

4021 Posebni material in storitve 1.000

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 23.000

4023 Prevozni stroški in storitve 1.000

4024 Izdatki za službena potovanja 1.500

4025 Tekoče vzdrževanje 2.500

4029 Drugi operativni odhodki 12.000

0106 Materialni stroški Občinskega sveta in Nadzornega odbora 8.800
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4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.800

4021 Posebni material in storitve 100

4029 Drugi operativni odhodki 2.900

0107 Stroški tujih storitev za  izvrševanje proračuna 19.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000

4029 Drugi operativni odhodki 14.000

0108 Stroški skupne porabe 12.300
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000

4024 Izdatki za skužbena potovanja 500

4025 Tekoče vzdrževanje 1.800

0109 Nabava opreme in inventarja 12.300
4202 Nakup opreme 12.300

0110 Vzdrževanje upravne zgradbe in opreme 11.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500

4025 Tekoče vzdrževanje 10.000

4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 500

0111 Sredstva za redno dejavnost KS 46.000
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 46.000

0112 Sredstva za delovanje političnih strank 7.700
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.700

0113 Dotacija organizacijam in društvom 1.700
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.700

0114 Članarine, pokroviteljstvo in sponzorstva 4.700
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000

4029 Drugi operativni odhodki 700

4119 Drugi transferi posameznikom 500

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.500

0115 Občinske prireditve, proslave, priznanja in poroke 6.400
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000

4029 Drugi operativni odhodki 1.400

0116 Informiranje javnosti 2.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000

0117 Regijski razvojni program 5.000
4029 Drugi operativni odhodki 5.000

0118 Sredstva za božične in novoletne prireditve 2.900
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600

4021 Posebni material in storitve 1.700

4029 Drugi operativni odhodki 600

0119 Stroški iz naslova delitvene bilance 65.000
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 65.000

0120 Splošna proračunska  rezervacija 10.000
4090 Tekoča proračunska rezerva 10.000
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0121 Izločitev sredstev v stalno rezervo 6.000
4091 Rezerva za naravne nesreče 6.000

0122 Obveznosti iz naslova sodb 11.000
4027 Kazni in odškodnine 11.000

0123 Odplačilo obresti in stroški garancij 28.600
4029 Drugi operativni odhodki 5.000

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 17.000

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 6.600

0124 Pomoč ob nesrečah 3.200
4119 Drugi transferi posameznikom 2.700

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 500

0125 Sredstva za delovanje svetniških skupin 4.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000

4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 1.000

4029 Drugi operativni odhodki 1.000

0126 Nagrade nadzornega odbora 2.500
4029 Drugi operativni odhodki 2.500

0127 Obnova občinske stavbe 1.000
4205 Investicijsko vzdrževanje  in obnove 1.000

0128 Volitve 2002 7.000
4029 Drugi operativni odhodki 7.000

0129 Sodelovanje z društvom Slovenija Ruti iz Švice 2.000
4029 Drugi operativni odhodki 2.000

0199 Pokrivanje obveznosti preteklih let 3.065
4021 Posebni material in storitve 690

4029 Drugi operativni odhodki 345

4202 Nakup opreme 710

4208 Študije o izvedljivosti  projektov in projektna dokumentacija 1.320

SKUPAJ 660.685
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2. TURIZEM

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0201 Spodbujanje razvoja  turizma 5.300
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.300

4029 Drugi operativni odhodki 3.000

0202 Turistična društva 1.200
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.200

0203 Promocija občine 2.200
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.200

0204 Celostna podoba občine 2.000
4029 Drugi operativni odhodki 2.000

0205 Projekt turistično informativnega centra 600
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 600

0206 Obeležitev 50. obletnice  mesta Domžale 2.000
4029 Drugi operativni odhodki 2.000

0299 Pokrivanje obveznosti preteklih let 369
4029 Drugi operativni odhodki 249

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 120

SKUPAJ 13.669
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3. PODJETNIŠTVO IN MALO GOSPODARSTVO

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0301 Pospeševanje razvoja zasebnikov in malih podjetij - krediti 8.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.000

0302 Spodbujanje obrti in podjetništva - dualni sistemi;

izobraževanje podjetnikov 4.000
4029 Drugi operativni odhodki 250

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.750

0303 Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo 4.000
4029 Drugi operativni odhodki 4.000

0399 Pokrivanje obveznosti preteklih let 0

SKUPAJ 16.000
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4. SOCIALA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0401 Sofinanciranje Centra za socialno delo 11.200
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 11.200

0402 Preventivni socialni programi za mlade in samopomočne skupine 6.900
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 6.900

0403 Občinske denarne pomoči 13.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 13.000

0404 Oskrbnine 52.000
4119 Drugi transferi posameznikom 52.000

0405 Družbeno - socialna in socialno humanitarna društva ter javna kuhinja 12.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 12.000

0406 Sofinanciranje javnih del 6.500
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 6.500

0407 Pokrivanje stroškov priprave in izvedbe programa

pomoči ostarelim na domu 25.900
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 25.900

0408 Sofinanciranje dijaških vozovnic 8.900
4119 Drugi transferi posameznikom 8.900

0409 Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči 0
4119 Drugi transferi posameznikom 0

0410 Center za mlade 13.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 13.000

0411 Preventivni program za boj proti drogam 2.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.000

0499 Pokrivanje obveznosti preteklih let 144
4119 Drugi transferi posameznikom 144

SKUPAJ 151.544
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5. OTROŠKO VARSTVO IN PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0501 Stroški izvajanja programa otroškega varstva 525.000
4119 Drugi transferi posameznikom 525.000

0502 Priprava otrok na šolo 25.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 25.000

0503 Predšolski programi 2.700
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 2.700

0504 Vzgojni pripomočki v vrtcih 1.400
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 1.400

0505 Oprema oddelkov vrtcev 13.000
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim zavodom 13.000

0506 Investicijsko vzdrževanje vrtcev 16.500
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim zavodom 16.500

0507 Stroški vzdrževanja doma na Krku 1.500
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700

4029 Drugi operativni odhodki 500

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 300

0508 Povečanje kapacitet otroškega varstva 35.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 20.000

0509 Igrišči pri OŠ Preserje in na Viru 2.500
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.500

0599 Pokrivanje obveznosti preteklih let 12.837
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.286

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 343

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim zavodom 7.208

SKUPAJ 635.437
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6. IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0601 Materialni stroški osnovnih šol 81.622
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 81.622

0602 Vzgoja in varnost v cestnem prometu 700
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 700

0603 Prevozi učencev 25.400
4119 Drugi transferi posameznikom 25.400

0604 Tekmovanja, izobraževanja in usposabljanja 2.400
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 2.400

0605 Prireditev za odličnjake in srečanja upokojenih učiteljev 1.500
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 800

4119 Drugi transferi posameznikom 700

0606 Varstvo učencev - vozačev 2.100
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 2.100

0607 Tuj jezik na razredni stopnji 4.500
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 4.500

0608 Štipendije Občine Domžale 15.000
4117 Štipendije 15.000

0609 Sofinanciranje  zimovanja 2.600
4119 Drugi transferi posameznikom 2.600

0610 Oprema šol 26.000
4307 Ivesticijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim  zavodom 26.000

0611 Investicijsko vzdrževanje šol 62.980
4307 Ivesticijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim  zavodom 62.980

0612 Projekti v osnovne šole 4.600
4307 Ivesticijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim  zavodom 4.600

0613 Gradnja OŠ Dragomelj 1.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 1.000

0614 Prizidek OŠ Preserje pri Radomljah 110.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 110.000

0615 Društva s področja raziskovanja ter tehnične kulture 900
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 900
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0616 Sofinanciranje raziskovalnih dejavnosti in drugih

oblik izobraževanja na področju raziskovanja 2.500
4119 Drugi transferi posameznikom 900

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 800

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 800

0617 Delo z mladimi 3.200
4119 Drugi transferi posameznikom 200

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 1.500

0618 Gimnazija Domžale 23.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 23.000

0619 Mladinski svet 3.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.000

0620 Podružnična šola Ihan 10.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 10.000

0699 Pokrivanje obveznosti preteklih let 36.072
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.083

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 2.709

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb9.280

SKUPAJ 419.074
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7. KULTURA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0701 Knjižnica Domžale - redna dejavnost 87.200
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 87.200

0702 Sofinanciranje  kulturnih prireditev 5.200
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.200

0703 Zveza kulturnih društev 14.700
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 14.700

0704 Sklad za ljubiteljsko kulturo 4.200
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.200

0705 Založniška dejavnost 2.600
4119 Drugi transferi posameznikom 400

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.300

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce  javnih služb 900

0706 Pustovanje, miklavževanje, božično-novoletne prireditve

in silvestrovanje 3.700
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.700

0707 Kulturni dom Franca Bernika Domžale 46.450
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 46.450

0708 Likovno razstavišče Domžale 1.200
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 1.200

0709 Koncerti Groblje 4.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 4.000

0710 Obnova opreme in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 9.000
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 9.000

0711 Tekoče vzdrževanje spominskih obeležij 1.000
4025 Tekoče vzdrževanje 1.000

0712 Ohranjanje kulturne dediščine 5.200
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 500

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 4.200

4306 Investicijski transferi posameznikom 500

0713 Glasilo Slamnik 17.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.000

4029 Drugi operativni odhodki 5.000

4133 Drugi tekoči domači transferi 0

0714 Vzdrževanje stavbe knjižnice Domžale 4.522
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4307 Ivesticijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 4.522

0715 Godba Domžale 2.500
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.500

0716 Gostičevi dnevi 1.600
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.600

0717 Simfonični orkester Domžale - Kamnik 1.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

0718 Obnova letnega gledališča Škocjan 12.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 12.000

0719 Pustni karneval Vir 1.500
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500

0720 Mladinski Kulturni center 5.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.000

0721 Kulturno društvo Dob 1.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

0799 Pokrivanje obveznosti preteklih let 7.983
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 900

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 83

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim

izvajalcem javnih služb 6.500

4300 Investicijski transferi  drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 500

SKUPAJ 238.555
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8. ŠPORT IN REKREACIJA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0801 Društva športa in rekreacije 57.500
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 57.500

0802 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 6.800
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.800

0803 Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov in opreme 11.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 7.000

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 500

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 500

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 3.000

0804 Vzdrževanje Hale KC 7.500
4025 Tekoče vzdrževanje 7.500

0805 Vzdrževanje športnega parka Domžale 18.000
4025 Tekoče vzdrževanje 18.000

0806 Športni park Vir 3.000
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 3.000

0807 Nova športno prireditvena dvorana 20.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000

4027 Kazni in odškodnine 19.000

0808 Investicijsko vzdrževanje špotnega parka Dob 4.700
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 4.700

0809 Sofinanciranje večjih športnih prireditev in udeležba

športnikov na mednarodnih prireditvah 3.700
4119 Drugi transferi posameznikom 1.100

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.600

0810 Investicijsko vzdrževanje Športnega parka Ihan 2.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.000

0811 Športni park Domžale 28.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.000

0812 Javni zavod za šport in rekreacijo 9.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 339

4000 Plače in dodatki 3.950

4001 Regres za letni dopust 160

4002 Povračila in nadomestila 430

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 649



274

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550

4024 Izdatki za složbena potovanja 42

4025 Tekoče vzdrževanje 580

4029 Drugi operativni stroški 445

4202 Nakup opreme 1.855

0899 Pokrivanje obveznosti preteklih let 38.311
4025 Tekoče vzdrževanje 3.776

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 500

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.686

4300 Investicijski transferi  drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim  delom lokalnih skupnosti 2.500

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 29.849

SKUPAJ 209.511
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9. ZDRAVSTVO

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

0901 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 35.000
4119 Drugi transferi posameznikom 35.000

0902 Mrliško ogledna služba 4.500
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500

0903 Sofinanciranje mamografije in specialnega pedagoga 5.400
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 5.400

0904 Sofinanciranje preventivnih programov 2.000
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim  zavodom 2.000

0905 Sofinanciranje večdnevnega merilca krvnega sladkorja 1.000
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim

gospodarskim  zavodom 1.000

0906 Sofinanciranje interventne sobe 1.300
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim  zavodom1.300

0999 Pokrivanje obveznosti preteklih let 0

SKUPAJ 49.200
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10. CESTNA INFRASTRUKTURA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

VZDRŽEVANJE CEST

1001 Vzdrževanje javnih prometnih površin 127.000
4025 Tekoče vzdrževanje 127.000

1002 Zimska služba 72.000
4025 Tekoče vzdrževanje 72.000

1003 Talna signalizacija na cestah 14.000
4025 Tekoče vzdrževanje 14.000

1004 Vzdrževanje gozdnih cest 1.200
4025 Tekoče vzdrževanje 1.200

1005 Ukrepi za povečanje varnosti prometa 6.000
4025 Tekoče vzdrževanje 6.000

1006 Odprava arhitektonskih ovir 2.000
4025 Tekoče vzdrževanje 2.000

PROJEKTI

1010 Projekti v cestno infrastrukturo 8.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 8.000

INVESTICIJE V CESTE

1020 Ureditev zemljiškoknjižnega stanja  cest 22.000
4029 Drugi operativni odhodki 22.000

1021 Obnova cest po izgradnji kanalizacije in vodovoda v Dragomlju 15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

1022 Obnova cest po izgradnji kanalizacije in vodovoda v Ihanu 10.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000

1023 Dostopna cesta na Homškem hribu 15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

1024 Obnova Jarške ceste v Sr. Jaršah 54.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 54.000

1025 Obnova Murnove ulice 5.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000

1026  Preplastitev ceste skozi Podrečje 15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

1027 Semaforizacija križišča v Homcu 19.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.000
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1028 Ureditev pločnika ob Prešernovi cesti v Domžalah 13.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.000

1029 Ureditev pločnika ob Bukovčevi cesti na Viru 13.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.000

1099 Pokrivanje obveznosti preteklih let 73.593
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 72.951

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 642

SKUPAJ 484.793
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11. KOMUNALA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

KANALIZACIJA

1101 Projekti v kanalizacijo 11.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 11.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0

1102 Izgradnja kanalizacije v Ihanu 48.300
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.300

1103 Dokončanje gradnje kanalizacije na Pelechovi ulici 4.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000

1104 Izgradnja sekundarne kanalizacije na Šaranovičevi na Viru 5.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000

VODOVODI

1105 Projekti v vodovod 3.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 3.000

1106 Obnova vodovoda po Jarški cesti 18.600
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.600

1107 Izgradnja vodovoda Rova - Žiče - Dolenje 30.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000

JAVNA RAZSVETLJAVA

1108 Tokovina javne razsvetljave 46.000
4025 Tekoče vzdrževanje 46.000

1109 Božično - novoletna okrasitev občine 4.000
4029 Drugi operativni odhodki 4.000

1110 Projekti v javno razsvetljavo 1.500
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.500

1111 Vzdrževanje Javne razsvetljave in prometne svetlobne signalizacije 35.000
4025 Tekoče vzdrževanje 35.000

1112  Obnova javne razsvetljave na Jarški cesti 6.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.000

1113 Izgradnja javne razsvetljave na Murnovi cesti 1.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000

1114 Izgradnja javne razsvetljave na Dragarjevi ulici v Ihanu 3.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000
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POKOPALIŠKA DEJAVNOST

1115 Širitev pokopališča Dob 6.500
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 6.500

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

1170 Iskanje nove deponije - projekt CERO 0

1116 Ločeno zbiranje odpadkov 15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

1117 Najem javnih sanitarij 2.000
4025 Tekoče vzdrževanje 2.000

VODOTOKI

1118 Vzdrževanje Mlinščice 5.000
4025 Tekoče vzdrževanje 5.000

RAZNO

1119 Vzdrževanje zelenic in meste komunalne opreme 14.000
4025 Tekoče vzdrževanje 14.000

1120 Akcija “Čista in zelena občina Domžale” 4.000
4025 Tekoče vzdrževanje 4.000

1121 Nadzor nad gradnjo A.C. 1.500
4029 Drugi operativni odhodki 1.500

1199 Pokrivanje obveznosti preteklih let 191.870
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 141.150

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 10.046

4025 Tekoče vzdrževanje 10.006

4300 Investicijski transferi drugim ravnem države, drugim

lokalnim skupnostim in ožjim delom lokalnih skupnosti 18.752

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 11.916

SKUPAJ 456.270
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12. PROTIPOŽARNA DEJAVNOST

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1201 Plače Centra požarne varnosti Domžale 8.900
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 8.900

1202 Redna dejavnost Gasilske zveze 4.100
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 4.100

1203 Požarna dejavnost 5.800
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce  javnih služb 5.800

1204 Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost 14.300
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce  javnih služb 14.300

1205 Požarnni sklad 10.500
4302 Inveticijski transferi neprofitnim organizacijam 10.500

1206 Sofinanciranje programov mladih gasilcev 1.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

1207 Sofinanciranje izgradnje gasilskega doma PGD Žeje - Sv. Trojica 1.000
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 1.000

1299 Pokrivanje obveznosti preteklih let 0

SKUPAJ 45.600
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13. CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1301 Usposabljanje pripadnikov  enot za zaščito in reševanje 3.000
4029 Drugi operativni odhodki 2.500

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 500

1302 Tehnično reševalna in osebna oprema enot 6.800
4202 Nakup opreme 4.700

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.100

1303 Vzdrževanje  sistema za alarmiranje 400
4025 Tekoče vzdrževanje 400

1304 Vzdrževanje javnih zaklonišč 700
4025 Tekoče vzdrževanje 700

1305 Refundacije plač  za CZ 100
4115 Nadomestila plač 100

1399 Pokrivanje obveznosti preteklih let 0

SKUPAJ 11.000
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14. KMETIJSTVO

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1401 Spodbujanje razvoja kmetijstva in kmetijskih dejavnosti 4.100
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300

4029 Drugi operativni odhodki 1.700

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.100

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

1402 Dotacije društvom in organizacijam  s področja kmetijstva in živali 2.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.000

1403 Reprodukcija  v živinorejo 7.300
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.300

1404 Zavarovanje  plemenske živine in poljščin 4.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.000

1405 Regresiranje proizvodnje mleka in mesa 7.800
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.800

1406 Pospeševanje razvoja kmetijstva - krediti 2.400
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.400

1407 Pospeševanje razvoja podeželja in uvajanje CRPOV 2.000
4119 Drugi transferi posameznikom 1.000

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

1408 Sofinanciranje investicijskih vlaganj v kmetijska zemljišča

in gozdne ceste 11.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11.000

1409 Izdelava študij in strokovnih podlag 2.500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 2.500

1410 Štipendija za kmetijsko izobraževanje 500
4117 Štipendije 500

1411 Financiranje analiz mleka na somatske celice 1.100
4029 Drugi operativni odhodki 1.100

1412 Sofinanciranje strojnih storitev 2.200
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.200

1413 Sofinanciranje projektne dokumentacije 1.600
4119 Drugi transferi posameznikom 1.600

1414 Varstvo zapuščenih živali 1.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

1415 Vzdrževanje melioracijskih jarkov 3.000
4029 Drugi operativni odhodki 3.000
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1416 Ureditev in vzdrževanje tržnega prostora 8.000
4025 Tekoče vzdrževanje 1.000

4202 Nakup opreme 7.000

1499 Pokrivanje obveznosti preteklih let 5.988
4029 Drugi operativni odhodki 2.234

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.333

4119 Drugi transferi posameznikom 190

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 231

4302 Investicijski transferi neprogitnih organizacijam 0

SKUPAJ 66.488
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15. STANOVANJSKA DEJAVNOST

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1501 Projekt sanacije in revitalizacije SPB 4.000
4029 Drugi operativni odhodki 3.500

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 500

1502 Razlika pri odkupih in izpraznitvah denacionaliziranih stanovanj 2.000
4119 Drugi transferi posameznikom 2.000

1503 Obveznost do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske

odškodninske družbe 7.500
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 7.500

1504 Upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori 2.000
4029 Drugi operativni odhodki 2.000

1505 Redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 5.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500

4025 Tekoče vzdrževanje 4.500

1506 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 5.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000

1507 Adaptacije in prenova stanovanj in poslovnih prostorov 5.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000

1508 Pokrivanje najemnim do pogodbene višine 3.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000

1509 Gradnja in nakup socialnih in nadomestnih stanovanj 149.333
4200 Nakup zgradb in prostorov 149.333

1510 Gradnja stanovanj na Rodici 0
4200 Nakup zgradb in prostorov 0

1511 Pospeševanje gradnje in prenove - kreditiranje 10.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000

1512 Obveznosti do upravnikov 4.000
4029 Drugi operativni odhodki 4.000

1513 Operativni stroški stanovanjske dejavnosti 1.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100

4029 Drugi operativni odhodki 850

1514 Študije in strokovne podlage 2.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 2.000

1599 Pokrivanje obveznosti preteklih let 7.495
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4200 Nakup zgradb in prostorov 5.976

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.445

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 74

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 0

SKUPAJ 207.328
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16. PROSTORSKO UREJANJE IN NAČRTOVANJE

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1601 Strokovne podlage za prostorske sestavine planskih dokumentov 4.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 4.000

1602 Izdelava prostorskih izvedbenih aktov 18.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 18.000

1603 Občinska geodetska in informacijska dejavnost 5.000
4029 Drugi operativni odhodki 3.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000

1699 Pokrivanje obveznosti preteklih let 38.916
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 38.916

SKUPAJ 65.916



287

17.  VARSTVO OKOLJA

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1701 Sanacija okoljskih bremen 3.000
4029 Drugi operativni odhodki 3.000

1702 Vzpostavitev in vzdrževanje baze okoljskih  podatkov 2.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000

1703 Sredstva za izvajanje strategije varstva okolja 4.500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 4.500

1704 Sofinanciranje okoljevarstvenih organizacij in društev 1.000
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.000

1705 Program zavarovanja območja Češeniške gmajne in Mlake 2.500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 2.500

1799 Pokrivanje obveznosti preteklih let 4.872
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 4.872

SKUPAJ 17.872
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18. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1801 Pridobivanje stavbnih zemljišč 155.300
4029 Drugi operativni odhodki 6.500

4206 Nakup zemljišča in naravnih  bogastev 148.800

1802 Ureditev parkirišča SPB 74.000
4029 Drugi operativni odhodki 74.000

1803 Stroški programa opremljanja stavbnih zemljišč 6.800
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 6.800

1804 Obveznosti po pogodbah o komunalni ureditvi za ostala področja 9.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.000

1805 Sofinanciranje primarne komunalne infrastrukture 16.200
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.200

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000

1806 Priprava OIC Želodnik 12.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor in investicijski inženiring 12.000

1807 Prostorsko informacijski sistem 3.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000

1808 Tržnica Domžale 18.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000

1899 Pokrivanje obveznosti preteklih let 15.067
4029 Drugi operativni odhodki 10.712

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.355

SKUPAJ 309.367
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19. PROGRAM PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA
PRIHODKOV  IZ KONCESIJE

v tisoč SIT

Številka Naziv proračunske postavke PRORAČUN

in ekonomski namen 2002

(1) (2) (3)

1901 Obnova in izgradnja komunalnih vodov 240.500
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 240.500

1902 Obnova občinske stavbe 28.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 28.000

1903 Investicijsko vzdrževanje in obnove vrtcev 3.500
4307 Investcijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 3.500

1904 Povečanje kapacitet otroškega varstva 0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0

1905 Investicijsko vzdrževanje šol 30.000
4307 Investcijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom30.000

1906 Sofinanciranje reševalnega vozila 0
4307 Investcijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom 0

1907 Obnova cest  po izgradnji kanalizacije in vodovoda v Dragomlju 15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

1908 Izgradnja mostu čez Rovščico v naselju Rova 25.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.000

1909 Rekonstrukcija ceste v Rači 15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000

1910 Izgradnja kanalizacije v Dragomlju 50.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000

1911 Ureditev meteorne kanalizacije na Krožni in Prečni ulici v Prelogu 11.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.000

1912 Izgradnja vodovoda Rova - Žiče - Dolenje 30.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000

1913 Izgradnja javne razsvertljave Brdo - Dobovlje 4.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000

1914 Ločeno zbiranje odpadkov 0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0

1915 Sofinanciranje vozila za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi 5.000
4202 Nakup opreme 5.000

1916 Hodnik za pešce na Ketejevi ulici 5.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.000

1917 Sofinanciranje obnove fasade ZD Domžale 4.000
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb4.000

1999 Pokrivanje obveznosti preteklih let 0

SKUPAJ 466.000
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na 38. seji dne 02.10.2002 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ODLOKA O
RAZVELJAVITVI OKLOKA O

USTANOVITVI
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA

GRADNJO SOCIALNIH IN
NEPROFITNIH STANOVANJ NA

RODICI

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
Odlok o razveljavitvi Odloka o
ustanovitvi proračunskega sklada za
gradnjo socialnih in neprofitnih
stanovanj na Rodici.

2. Zemljišča na Rodici se ohranijo za
predviden namen.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-25/02
Datum:       02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na 38. seji dne 02.10.2002 sprejel

O D L O K

 O RAZVELJAVITVI ODLOKA O
USTANOVITVI

PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA
GRADNJO SOCIALNIH IN

NEPROFITNIH STANOVANJ
NA RODICI

1. člen
S tem Odlokom se razveljavi  Odlok o

ustanovitvi proračunskega sklada za
gradnjo socialnih stanovanj na Rodici
(Uradni vestnik Občine Domžale,  štev. 11/
01).

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem vestniku.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-25/02
Datum:       02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Ur. list RS, štev. 48/90), Zakona o dopolnitvi
Zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Ur. list RS, štev. 85/
2000), 39. člena  Zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS,
štev. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur. list RS, štev.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
Zakona o urejanju prostora (Ur. list SRS,
štev. 18/84 in 15/89), Navodila o vsebini in
metodologiji strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Ur. list SRS, štev. 20/85) in  20. člena Statuta
Občine Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99 in 11/00) je Občinski
svet Občine Domžale na 38. seji dne
02.10.2002 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PROSTORSKIH

SESTAVIN DOLGOROČNEGA
PLANA OBČINE DOMŽALE ZA

OBDOBJE 1986-2000 IN
SREDNJEROČNEGA

DRUŽBENEGA PLANA OBČINE
DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-

1990, ZA OBMOČJE OBČINE
DOMŽALE, DOPOLNJEN 2002 –
PONOVLJENA ZADNJA FAZA

POSTOPKA

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Domžale za
obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letih 1990, 1995, 1996, 1997

in 2001 (Uradni Vestnik Občine Domžale
št. 9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97,
11/01) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni
plan občine oziroma plan – in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Domžale za obdobje od leta
1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih
1990, 1995, 1996, 1997 in 2001 (Uradni
Vestnik Občine Domžale št. 10/86, 2/90,
12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 11/01) – v
nadaljnjem besedilu srednjeročni plan
občine oziroma plan, za območje Občine
Domžale, ki obsegajo:

a) prevzem novih obveznih republiških
izhodišč ter dopolnitev plana z
vsebinami lokalnega pomena,

b) razširitev ureditvenih območij naselij v
občini Domžale,

2. člen
(spremembe in dopolnitve

dolgoročnega plana – tekstualni del)

Prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Domžale se
dopolnijo in uskladijo z obveznimi izhodišči
republiškega plana z naslednjih vsebinskih
področij:
a) področje poselitve,
b) področje prometne infrastrukture –

letalski promet

Prostorske sestavine se poleg obveznih
izhodišč dopolnijo tudi z naslednjimi
vsebinami lokalnega pomena:
a) področje poselitve.
b) področje gozdarstva,

Prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine se dopolnijo



292

in spremenijo v zgoraj naštetih vsebinah
in področjih.

Besedilo 3. člena se v 4. točki, ki se nanaša
na namensko rabo pridobivanja rudnin (E)
in ki se glasi “V to območje praviloma ne
sodijo: območja površinskega pridobivanja
rudnin npr. kamnolomi, območje
podzemnega pridobivanja, kamor je
vključen zunanji prostor rudnika z objekti,
manipulacijskim prostorom, prometnicami,
deponijami itd.” spremeni tako, da se novo
besedilo glasi: “ V to območje praviloma
sodijo: območja površinskega pridobivanja
rudnin npr. kamnolomi, območje
podzemnega pridobivanja, kamor je
vključen zunanji prostor rudnika z objekti,
manipulacijskim prostorom, prometnicami,
deponijami itd.”

Besedilo 3.člena se v 5. točki, ki se nanaša
na območje vodnih površin (V) in ki se glasi:
“ V to območje praviloma ne sodijo:
površine jezer, vodotokov s pripadajočim
obalnim pasom, ki zagotavlja urejanje
vodnih površin, obstoječe in planirane
zajezitve s funkcionalnimi ureditvami”
spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
“V to območje praviloma sodijo: površine
jezer, vodotokov s pripadajočim obalnim
pasom, ki zagotavlja urejanje vodnih
površin, obstoječe in planirane zajezitve s
funkcionalnimi ureditvami.”

Besedilo odloka navaja naslov lista št. 12.
Zasnova osnovne rabe prostora. Besedilo
se povsod nadomesti z naslovom Zasnova
namenske rabe prostora.

V besedilu poglavja II. Globalni okviri in
dejavniki dolgoročnega razvoja, poglavje
2. Gospodarski razvoj, podpoglavje 2.4.5.

Kmetijstvo in gozdarstvo se glede na
spremenjena površinska razmerja občine
Domžale spremenijo površine in odstotki
kmetijskih in gozdnih zemljišč, tako da
novo nastala najboljša kmetijska zemljišča
obsegajo 2846,31 ha, druga kmetijska
zemljišča 421,93 ha, doda se površine
gozdnih zemljišč, ki obsegajo 2387,09 ha.

V tem poglavju se pri zadnjem odstavku,
kjer so našteta območja, predvidena za
zavarovanje kot varovalni gozd, črta deveta
alinea, ki se glasi: ‘’Gozdni otok pri Depali
vasi zaradi izjemno poudarjene biotopske
funkcije.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje 4.2.
Bilanca površin, se spremenjena
površinska razmerja prilagodijo površini
občine in novoformiranim površinam
kmetijskih, gozdnih in ostalih površin, tako
da se prvi odstavek glasi: “Prostorske
sestavine Dolgoročnega plana urejajo in
usmerjajo izrabo sledečih površin na
področju občine Domžale:
• celotna površina občine Domžale

7233,84 ha
• od tega:
- kmetijskih površin 3268,24 ha
- gozdnih površin  2387,09 ha
- vodnih površin 81,45 ha
- stavbnih površin  1496,13 ha
- ostalih površin (kamnolomi) 1.02 ha

Sprememba v stavbna zemljišča
vključuje 4,86 ha posegov na najboljša
kmetijska zemljišča in 0,35 ha na druga
kmetijska zemljišča. Sprememba v gozdna
zemljišča vključuje 22,54 m2 iz najboljših
kmetijskih zemljišč in 1,32 ha iz drugih
kmetijskih zemljišč”
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V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, podpoglavje
4.4.1. Naselja z njihovo funkcijo in velikostjo
ter njihovo medsebojno odvisnostjo, se k
tretjem odstavku, ki našteva večja območja
širitve, doda novo alineo, ki se glasi:
• območje med Radomljami in

Škrjančevim, ki bo namenjeno za
individualno stanovanjsko gradnjo s
spremljajočimi dejavnostmi,

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, se v podpoglavju
4.4.2. Prometno omrežje in omrežje zvez, ki
je prikazano v kartografskem delu na
kartah v merilu 1 :20000: list št. 8 Zasnova
prometnega omrežja; list št. 10 Zasnova PTT
omrežja in list št. 12, Zasnova namenske
rabe prostora, v besedilu 7. odstavka, ki se
glasi: “ Na območju Homškega hriba ter
Radomelj se bodo uredile parkirne površine
za osebna vozila, v Zaborštu pa je v
območju D 37 v okviru urbanistične
zasnove izdelana programska zasnova
ureditve parkirišč za tovorna vozila, ki jo je
potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskih
izvedbenih aktov,” oznaka območja “D 38”
spremeni tako, da se nova oznaka območja
glasi “ D 37”, kot je navedeno tudi v
tabelarični prilogi št. 2.

Na koncu tega podpoglavja se doda nov
odstavek, ki se nanaša na obvezno
republiško izhodišče s področja zračnega
prometa in ki se glasi:

“Območje Občine Domžale delno sodi v
vplivno območje omejene in nadzorovane
rabe prostora javnega letališča Ljubljana
in sicer pod priletno-odletno ravnino,
notranjo horizontalno ravnino in konično
ravnino letališča Ljubljana, ki določajo

velikost varovanega območja letališča
glede na referenčno kodo letališča po ICAO
klasifikaciji in omejuje predvsem višino
predvidenih objektov. Ker je javno letališče
obvezno republiško izhodišče, je potrebno
v njegovem vplivnem območju upoštevati
spodaj navedene omejitve, ki veljajo v
območjih izključne rabe, kamor Občina
Domžale ne sodi, ter omejene in
nadzorovane rabe, ki veljata na območju
Občine Domžale. Omejitve izhajajo iz
naslednjih dejstev:
• da preko Občine Domžale potekajo

zračne poti,
•· da se centralni del občine delno nahaja

pod območjem omejene rabe prostora
(priletno odletni ravnini z naklonom
1,6%)

• da se območje občine nahaja v
nadzorovani coni CTR letališča
Ljubljana, terminalni kontrolni coni
Ljubljana TMA 1 in 2 in kontrolni coni
CTA-Dolsko.

Za ovire za zračni promet štejejo:
• objekti, instalacije in naprave, ki se

nahajajo izven kroga s polmerom 10
kilometrov od referenčne točke letališča
in ki so višje od 30 metrov in ki stojijo na
naravnih ali umetnih vzpetinah, če se
vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za
več kot 100 metrov;

• vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo
več kot 100 metrov od tal ter daljnovodi,
žičnice in podobni objekti, ki so napeti
nad dolinami in soteskami po dolžini več
kot 75 metrov,

• objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji
od okoliškega terena za najmanj 25
metrov, če se nahajajo znotraj varovanih
pasov posameznih cest, železniških prog,
visokonapetostnih vodov in podobno.
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Zato je potrebno pri graditvi in
zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo
višino vplivati na varnost zračnega
prometa, za take objekte predhodno
pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za
promet, Uprave RS za civilno letalstvo k
lokaciji oziroma izgradnji takega objekta,
objekt pa je potrebno zaznamovati v skladu
z veljavnimi predpisi.”

V poglavju II. Globalni okviri in dejavniki
dolgoročnega razvoja, poglavje 4. Urejanje
prostora in varstvo okolja, se v naslovu
podpoglavja 4.4.9. pri kartnem listu št. 7,
ki se glasi : “Zasnova načinov urejanja,”
doda beseda “prostora”, tako, da se nov
naslov kartnega lista št. 7 glasi: “Zasnova
načinov urejanja prostora.”

3. člen
(spremembe in dopolnitve

tekstualnega dela družbenega plana)

Vsebina sprememb srednjeročnega
družbenega plana se prilagodi
spremembam vsebine dolgoročnega plana
Občine Domžale.

4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega

dela urbanističnih zasnov)

Meja Urbanistične zasnove Domžale za
naselje Domžale se spremeni v skladu s
predlaganimi širitvami. Temu ustrezno se
prilagodi kartografski del.

5. člen
(tekstualni del programskih zasnov)
K besedilu drugega odstavka tega člena,

ki se nanaša na naštevanje programskih
zasnov, se doda novo točko E, ki se glasi:

“E. Programske zasnove območja
Škrjančevo - zahod, pretežna namenska
raba je opredeljena kot območje za
stanovanja, predviden način urejanja je
zazidalni načrt.”

Na koncu tega člena se doda novo
besedilo, ki se nanaša na programsko
zasnovo območja Škrjančevo.

E.  PROGRAMSKE ZASNOVE OBMOČJA
ŠKRJANČEVO  -  zahod

1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PROGRAMSKE    ZASNOVE

Območje predstavlja nepozidano vrzel
kmetijskih zemljišč zahodno od obstoječega
naselja Škrjančevo ob predvideni
povezovalni cesti, kjer se bo formirala nova
individualna enodružinska stanovanjska
gradnja.

2. PREDVIDEN NAČIN UREJANJA

Za območje je predviden zazidalni načrt.

3. LEGA, VELIKOST IN ZNAČAJ OBMOČJA

Obravnavano območje je zahodno
omejeno z reko 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
Radomlje. Južno je območje urejanja
omejeno s koridorjem trase predvidene
povezovalne ceste Želodnik Vodice.

Območje zajema naslednje parcele: 180/
6, 180/7, 292/3, 1160/1, 180/5, 276, 277/
1,277/2, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/
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5, 279, 285/1, 286/1, 286/20, 1206, vse k.o.
Radomlje.

4. NAMENSKA RABA POVRŠIN

Stavbna zemljišča bodo namenjena
stanovanjski gradnji, predvsem
prostostoječi pozidavi.

Na severu proti Radomljam, zahodu proti
Kamniški Bistrici in jugu proti povezovalni
cesti se vzpostavi zeleni pas
visokodebelnega drevja, ki bo omogočalo
poleg ozelenitve tudi protihrupno zaščito.

5. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH
OBJEKTOV IN NAPRAV

Območje je delno komunalno
opremljeno. Obstoječe kanalizacijsko
omrežje poteka v osi obravnavanega
območja, kar je upoštevano pri formiranju
nove parcelacije in zasnovi prometne
ureditve in navezav. Predvidena je glavna
cestno prometna navezava s formiranjem
na obstoječo prometnico Vir Radomlje.

Možna je tudi dodatna prometna
navezava na cestno omrežje
stanovanjskega naselja na severnem robu
obravnavanega območja.

Območje je v celoti potrebno opremiti
glede na novo predvideno stanovanjsko
pozidavo skladno s pogoji soglasodajalcev.

6. USMERITVE URBANISTIČNEGA,
ARHITEKTONSKEGA IN KRAJINSKEGA
OBLIKOVANJA

Stavbna struktura sledi obstoječi
razporeditvi stavbnih mas formiranega
severnega stanovanjskega naselja, ki sta
med seboj omejena s pasom zelenja.

Formira se zelena cezura z zasaditvijo

visoke vegetacije na severnem robu
območja, ki se stika obstoječega
stanovanjskega naselja Radomlje. Zeleni
pas se ohranja tudi na zahodnem delu in
se vključuje v območje rekreacijske osi
Kamniška Bistrica.

Upoštevana je tudi aktivna vloga
Mlinščice kot zelene poteze skozi naselje.

Zelena cezura na jugu proti predvideni
povezovalki predstavlja protihrupno ter
zeleno bariero.

Predvidena je pozidava individualnih
stanovanjskih hiš z vertikalnim gabaritom
maksimalno klet, pritličje oziroma visoko
pritličje in mansarda, kar se prilagaja
obstoječim objektom.

7. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE IN
VAROVANJE BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA

Usmeritve se vežejo na:
- intenziviranje zelenih površin in

navezavo na rekreacijsko os ob reki
Kamniški Bistrici

- ohranitev zelene cezure med
Radomljami na severnem robu
obravnavanega območja

- aktivno vlogo vodotoka Mlinščica
- ustrezen odmik od predvidene

povezovalne ceste Želodnik Vodice
vključno z zasaditvijo visoke vegetacije
kot protihrupne bariere

- upoštevanje vodnogospodarskih
pogoje,v ki postavljajo zahteve glede
odmikov od Mlinščice ter zavarovanje
pred poplavnimi vodami,

- prilagoditve gabaritov objektov okoliški
stavbni strukturi.

Sestavni del programske zasnove
območja Škrjančevo je tudi kartografska
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dokumentacija na kartah:
1. Izsek iz planskih dokumentov –

kartografska dokumentacija 1:5000
2. Izsek iz študije preveritve sonaravnih

možnosti zagotavljanja večje poplavne
varnosti na vodotoku Kamniška Bistrica
1:5000

3. Organizacija dejavnosti in način
urejanja prostora 1:2000

4. Usmeritve za oblikovanje prostora
1:2000

5. Situacija kanalizacijskega in
vodovodnega omrežja na kartah 1:2000

6. Urbanistično arhitektonska situacija
1:2000

Na koncu tega člena se doda nov

odstavek, ki se glasi:
“Velikosti posameznih morfoloških enot

znotraj programskih zasnov so okvirne in
se podrobneje opredelijo pri izdelavi PIA.
Prav tako se znotraj programskih zasnov
lahko določi tudi podrobnejša namenska
raba v skladu s 3. členom tega odloka.
Usmeritve programskih zasnov so načelne
in jih natančno določa PIA.”

6. člen
 (spremembe in dopolnitve

tabelaričnega dela plana)

Tabelarična priloga št. 1 se dopolni tako,
da se za vrstico, ki opredeljuje naselje
Škrjančevo, doda novo vrstico:

Ime območja Prevladujoča Način urejanja Način urejanja List
urejanja namembnost po planu 1997 po planu 2002

Škrjančevo- stanovanja — ZN LJ S 7
zahod

Tabelarična priloga št. 4 se dopolni z naslednjo vrstico, s čemer se uskladi s kartografskim
delom:

Številka Ime dediščine Vrsta dediščine Vrsta varovanja:
predpis/evidenca

1.1.31 Rastišče močvirske krpače botanična dediščina evidentiran v Strokovnih
podlagah ZVNKD 1990

V tabelarični prilogi št. 6 se pri posegu št. 111 k.o. Selo spremeni v k.o. Ihan.

7. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnega

dela plana)

V grafičnem delu plana (kartografski del
in kartografska dokumentacija k planu) se
ureditvena območja naselij razširijo v
skladu s sprejetimi spremembami, ki
obsegajo manjše zapolnitve in uskladitve
z dejanskim stanjem.

V kartografskem delu v merilu 1:20000,
se lista Zasnova varstva kulturne dediščine
– list št. 4.1 in Zasnova varstva narave – list
št. 4.2 zamenjata, tako da se nov naslov
kartnih listov glasi: Zasnova varstva narave
– list št. 4.1 in Zasnova varstva kulturne
dediščine – list št. 4.2.

V kartografskem delu plana 1:20000 se
na karti Zasnova območij za kmetijstvo in
gozdarstvo – list št. 1.1 v skladu s
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tekstualnim delom grafično določi območja
gozdov, predlagana za zavarovanje.

V kartografskem delu plana 1:20000 se
na karti Zasnova prometnega omrežja – list
št. 8 prikaže vplivno območje omejene in
nadzorovane rabe prostora javnega
letališča Ljubljana v skladu z obveznim
republiškim izhodiščem.

Prehodne in končne določbe

8.člen
V besedilu prehodnih in končnih določb

se za četrtim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi: “Kjer je predvidena
izdelava novega prostorskega izvedbenega
načrta, pa je za to območje že izdelan
prostorski izvedbeni načrt, veljajo do
izdelave novega PIN-a določila starega.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha

veljati Odlok o lokacijskem načrtu ločenega
zbiranja komunalnih odpadkov v občini
Domžale, Ur. Vestnik Občine Domžale št.10/
98.

10. člen
Ta odlok začne veljati  dan po objavi v

Uradnem Vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01303-59/02
Datum:       02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 2. člena Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 3/02) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni  vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 38. seji dne 02.10.2002
sprejel

P R A V I L N I K

O DODELJEVANJU POSOJIL ZA
POSPEŠEVANJE RAZVOJA

OBRTI IN MALEGA
GOSPODARSTVA NA PODLAGI

SUBVENCIONIRANJA
OBRESTNE MERE V OBČINI

DOMŽALE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in

postopek za dodeljevanje posojil na podlagi
subvencioniranja obrestne mere iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja obrti in malega gospodarstva v
Občini Domžale.

2. člen
Sredstva za pospeševanje obrti in malega

gospodarstva se oblikujejo v proračunu
Občine Domžale v višini, ki se določi z
odlokom o proračunu občine Domžale za
posamezno leto.

3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednje

namene:
a) nakup opreme ter strojev za uvajanje

oz. nadomeščanje proizvodnje ali
izdelkov, ki odpravlja obremenjevanje
okolja;

b) izdelava dokumentacije zahtevnih
projektov in aktivnosti (npr. programov
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razvoja, tržnih analiz, marketinga,
promocij, itd);

c) nakup nove in generalno obnovljene
opreme;

d) nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov;

e) nakup, graditev, prenovo poslovnih
prostorov;

f) nakup patentov in blagovnih znamk za
opravljanje dejavnosti;

g) investicije v osnovna sredstva, ki bodo
služila pospeševanju turizma v občini.

4. člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji

upravičenci:
- gospodarske družbe, ki se uvrščajo med

mala podjetja in so neodvisna ter imajo
manj kot 50 zaposlenih in letni promet
manjši od 7 mio EUR oziroma bilančno
vsoto manjšo od 5 mio. EUR;

- samostojni podjetniki in ostali zasebniki
(npr. zasebni zdravstveni delavci) za
katere se smiselno uporabljajo pravila
za mala podjetja;

- občani, ki so pri pristojnem upravnem
organu vložili zahtevo za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti
oziroma na pristojnem sodišču
priglasitev za vpis v sodni register in
priložili vse predpisane dokumente za
ustanovitev podjetja.

Sedež upravičenca ter kraj investicije
morata biti na območju občine Domžale.

Do pomoči po tem pravilniku niso
upravičena podjetja v težavah, oz. ki so v
stečajnem postopku ali likvidaciji ter
podjetja iz področja kmetijstva in ribištva.

5. člen
Posojila se prednostno dodeljujejo

prosilcem, ki v svoji vlogi dokažejo, da v
večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
- odpirajo nova delovna mesta;
- dajejo pozitivne ekonomske učinke;
- uvajajo sodoben, tehnološko in ekološko

neoporečen, energetsko varčen delovni
proces;

- dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini;

- nadomeščajo uvoz;
- so turistično in promocijsko usmerjene;
- ki uvaja nove metode diagnostike in

zdravljenja v medicini z nakupom nove
ali zamenjavo stare opreme

6. člen
Višina posojila ne sme biti višja od 75%

predračunske vrednosti investicije in je
odvisna od višine razpoložljivega
posojilnega potenciala. Višina zaprošenega
in odobrenega posojila ne more biti nižja
od 1.000.000,00 SIT.

7. člen
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo

vračila do pet let. Realna obrestna mera za
posojila znaša minimalno 1,0%.

8. člen
Intenzivnost pomoči ne sme presegati

55% upravičenih stroškov investicije.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja

ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna in mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena. Prejemnik poda izjavo, da za
določen namen-projekt ni dobil državne
pomoči oz. če jo je dobil, kolikšen del je že
dobil iz drugih virov. Pomoč je možno
dodeliti samo v primeri, kadar ta predstavlja
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spodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.

9. člen
Sklep o javnem razpisu posojil sprejme

strokovna služba in ga objavi v glasilu
SLAMNIK.

Sklep vsebuje:
1. skupni znesek sredstev razpisanih

posojil,
2. namene, za katere se dodeljujejo

posojila,
3. fizične in pravne osebe, ki lahko

zaprosijo za posojila,
4. dobo vračanja posojila,
5. višino obrestne mere,
6. spodnjo mejo posojila,
7. rok za vložitev prošenj,
8. naslov, na katerega se predložijo vloge,
9. navedbo, da mora prošnja za posojilo

obvezno vsebovati ime, priimek in
naslov prosilca, opis in predračunsko
vrednost investicije, višino zaprošenega
posojila z navedbo lastnega deleža, rok
zaključitve investicije, predvideno
število novozaposlenih delavcev,

10. navedbo dokumentacije, ki jo mora
prosilec predložiti k vlogi:

      10.1. dokazilo o registraciji:
- samostojni podjetnik: fotokopija

priglasitvenega lista (obrazec 1/a, 1/2)
potrjenega od krajevno pristojne
izpostave Davčne uprave Republike
Slovenije (v nadaljevanju DURS) oz.
potrdilo o vložitvi popolne vloge pri
pristojnem organu za vpis samostojnega
podjetnika,

- gospodarska družba; celovit izpisek iz
sodnega registra z vsemi
spremembami, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev in odločbo o opravljanju

dejavnosti,
- ostali zasebniki (npr. zasebni

zdravstveni delavec): odločbo o
registraciji.

V kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost
mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.

10.2. dokazila o plačilni in posojilni
sposobnosti:

- fizične osebe: potrdilo DURS Izpostava
Domžale o plačanih davkih, ki ni
starejše od 1. meseca, bilanca stanja in
uspeha, overjena fotokopija davčne
napovedi za preteklo leto in zadnjo
odločbo o odmeri davka od odhodka iz
dejavnosti, pravne osebe: BON 1 oz.
potrdilo, da še niso pričele poslovati, ki
ni starejše od 1. meseca, bilanca stanja
in uspeha za preteklo leto;

- vsi prosilci, ne glede na pravno
subjektiviteto kratek finančno
ovrednoten investicijski program za
investicijo;

10.3. dokazilo glede na namen posojila:
- pri nakupu nove in generalno

obnovljene opreme in nadomestnih
delov za popravilo opreme: predračun;
pri nakupu generalno obnovljene
opreme pa še pisno izjavo;

- garancijo izvajalca generalnega
popravila;

- pri nakupu patenta in blagovne
znamke: pogodbo o nakupu patenta
oziroma blagovne znamke;

- pri nakupu, urejanju in opremljanju
zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
overjeno kupoprodajno pogodbo ali
predpogodbo za zemljišče in predračun
stroškov urejanja ter opremljanja
zemljišča;

- pri nakupu poslovnih prostorov:
overjeno kupoprodajno pogodbo ali
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predpogodbo;
- pri gradnji, prenovi ali adaptaciji

poslovnih prostorov: gradbeni
dovoljenje oz. odločbo o priglašenih
delih, predračun (ki ni starejši od 6
mesecev), zemljiškoknjižni izpisek ali
izjavo lastnika oz. upravljalca poslovnih
prostorov, da dovoli nameravana dela
in najemno pogodbo, ki mora biti
sklenjena najmanj za dobo vračanja
posojila;

10.4. dokazilo (fotokopijo obrazca prijav
delavcev v zavarovanje M 1/2), da je
odgovorna oseba podjetja v delovnem
razmerju v podjetju oz. pismeno izjavo
podjetja, da bo odgovorna oseba
podjetja sklenila delovno razmerje v
podjetju najkasneje v 3. mesecih od
dneva porabe posojila, če odgovorna
oseba podjetja še ni v delovnem
razmerju v podjetju;

11.    rok, v katerem bo izdan sklep o
dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od
30 dni od dneva poteka roka za vložitev
prošenj in rok za posredovanje tega
sklepa vsem prosilcem, ki ne sme biti
daljši  od 15 dni od njegovega sprejema;

12.     določbe, da se posojilojemalcu
odvzame možnost koriščenja posojila po
poteku roka 3.   mesecev od sprejema
sklepa o dodelitvi posojila;

13.     določbo, da se nepopolne in
nepravočasno vložene vloge ne bodo
upoštevale;

14.     določbo, da se poslana dokumentacija
prosilcem ne vrača.

10. člen
Prosilec vloži prošnjo za posojilo v zaprti

kuverti z zahtevano dokumentacijo v 30
dneh od dneva objave razpisanih posojil v
Slamniku na naslov: Občina Domžale,

Ljubljanska 69, Domžale, z oznako „ posojila
za podjetništvo“.

11. člen
Vloge za dodelitev posojil obravnava

komisija pri pristojni strokovni službi. Na
višino posojila vpliva tudi posojilna
sposobnost prosilca, ki jo ugotovi banka iz
13. člena.

Sklep o dodelitvi posojil na predlog
komisije izda Oddelek za finance in
gospodarstvo.

Zoper sklep iz predhodnega odstavka
tega člena je v roku 8 dni od prejema možno
vložiti ugovor pri županji Občine Domžale.

12. člen
Posojilo se plasira preko banke, s katero

občina v skladu s tem pravilnikom sklene
pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri
odobravanju dolgoročnih posojil. Za izbor
banke se uporabljajo postopki, ki veljajo za
javna naročila.

13. člen
Posojilojemalec prične vračati posojilo v

skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo
sklene z banko.

14. člen
Sredstva, pridobljena na podlagi tega

posojila se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena. Namensko
porabo posojila, pridobljenega po tem
pravilniku in izpolnitev obveznosti iz
pogodbe o posojilu, lahko preverijo
pristojni organi Občine Domžale.

Posojilojemalec je dolžan takoj vrniti
dodeljeno posojilo v primeru:
- zamolčanja resničnih dejstev ali

posredovanja lažnih podatkov, ki so
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vplivali na dodelitev posojila,
- če se ugotovi, da je posojilo nenamensko

izkoriščeno.
V teh primerih se neodplačani del posojila

revalorizira in obrestuje v višini
zakonskih zamudnih obresti po stopnji,
po kateri revalorizira posojila banka.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave

v Uradnem vestniku Občine Domžale.

16. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik,

preneha veljati Pravilnik o ugodnem
kreditiranju podjetništva in obrti ter
ostalega zasebništva v občini Domžale, št.
40300-156/95-31, z dne 25. 10. 1995 (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 20/95).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-27/02
Datum:      02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 2. člena Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 3/02) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni  vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 38. seji dne 02.10.2002
sprejel

P R A V I L N I K

O DODELJEVANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA

IZOBRAŽEVANJE NA
PODROČJU OBRTI IN

PODJETNIŠTVA V OBČINI
DOMŽALE

1. člen
Ta pravilnik ureja porabo in dodeljevanje

proračunskih sredstev za spodbujanje obrti
in podjetništva s sofinanciranjem
izobraževanja vajencev ter samostojnih
podjetnikov nosilcev dejavnosti, s sedežem
v občini Domžale.

2. člen
O obsegu sredstev za posamezno obdobje

na predlog župana/je odloča občinski svet,
o dodeljevanju sredstev pa Oddelek za
finance in gospodarstvo Občine Domžale
(v nadaljevanju: pristojni oddelek).

3. člen
Dodeljevanje sredstev upravičencem za

namene iz tega pravilnika poteka preko
javnih pozivov, ki se objavijo v občinskem
javnem glasilu. Pri postopku dodeljevanja
pomoči se uporabljajo določbe Zakona o
upravnem postopku.

4. člen
Finančno pomoč za izobraževanje

vajencev ali šolnino samostojnim
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podjetnikom, ki so nosilci dejavnosti, lahko
uveljavljajo samostojni podjetniki, ki imajo
najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge
sedež  na območju občine Domžale in
izpolnjujejo pogoje iz 6. člena Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva na
podlagi  tega Pravilnika le pod pogojem,
da za isti namen niso prejeli sredstev iz
državnih ali mednarodnih virov.

5. člen
Finančna pomoč se lahko dodeli kot:

h) finančna pomoč k šolnini samostojnim
podjetnikom za različne smeri
izobraževanje, s ciljem pridobitve
dodatne splošne izobrazbe;

i) enkratna finančna pomoč za
izobraževanje vajencev, ki se
izobražujejo za obrtne poklice.

6. člen
Pogoji za pridobitev sredstev:

a.) Za pridobitev finančne pomoči k šolnini
morajo prosilci predložiti najmanj
naslednjo      dokumentacijo:

- priglasitveni list, obrtno dovoljenje,
- potrdilo o vpisu,
- potrdilo o plačanih stroških

izobraževanja za šolsko leto, na katero
se glasi vloga za finančno pomoč,

- predmetnik in potrdilo o vsaj polovici
opravljenih izpitih,

- izjavo, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih
virov.

b.) Za pridobitev enkratne finančne pomoči
za izobraževanje vajencev morajo
prosilci predložiti najmanj naslednjo
dokumentacijo:

- izpolnjen obrazec, ki ga pridobijo na
vložišču Občine Domžale,

- priglasitveni list, obrtno dovoljenje,
- fotokopijo sklenjene pogodbe z

vajencem (pogodba o izobraževanju),
- izjavo, da za isti namen niso prejeli

sredstev iz državnih ali mednarodnih
virov.

Dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti
vlogi ali prošnji ter način in rok za dostavo
vlog določi pristojni oddelek. Pravočasne
in popolne vloge, ki prispejo na javni poziv,
obravnava pristojni oddelek, ki odloči o
posamezni vlogi.

7. člen
Višina finančne pomoči k šolnini se

določi v skladu z razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi in lahko znaša
največ 50% stroškov šolnine (upravičeni
strošek). Enkratna finančna pomoč za
izobraževanje posameznega vajenca se
določi v skladu z razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi, vendar največ do
višine 110.000,00 SIT oz. 70% upravičenih
stroškov.

8. člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih

sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli
sredstev za namene iz tega Pravilnika.

9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev

je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Navedene obresti se
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obračunavajo od dneva prejema do dneva
vračila sredstev.

10. člen
Državna pomoč se lahko dodeli, če

pomeni za prosilca spodbudo za izvedbo
izobraževanja.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-28/02
Datum:      02.10.2002

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

Na podlagi 2. člena Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Domžale (Ur. vestnik
Občine Domžale, štev. 3/02) in 20. člena
Statuta Občine Domžale (Uradni  vestnik
Občine Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 38. seji dne 02.10.2002
sprejel

P R A V I L N I K

O PORABI IN DODELJEVANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA

POSPEŠEVANJE RAZVOJA
KMETIJSTVA V OBČINI

DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način

pridobivanja, namen, pogoji in oblike
dodelitve sredstev, namenjenih za razvoj
kmetij in kmetijskih dopolnilnih dejavnosti
v Občini Domžale ter subvencioniranje
obrestne mere pri dodeljevanje kreditov,
ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna
občine Domžale.

2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in

razvoja kmetijstva Občini Domžale se
finančna sredstva usmerjajo v:
- pospeševanje strukturnih sprememb in

usmerjanje razvojno naložbene
dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje
ekonomsko stabilnih gospodarskih
enot,

- okolju prijaznejšo tehnologijo pridelave
kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi
izboljšanje kvalitete kmetijskih
proizvodov,

- ohranitev in varstvo, razumno in
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optimalno koriščenje kmetijskih
zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,

- zagotovitev ustrezne izobrazbe in
stalnega strokovnega izobraževanja
(tečaji, predavanja,...),

- celovit razvoj kmetijstva s posebnim
upoštevanjem območij s težavnejšimi
pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.

3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik

pospeševanja kmetijstva za posamezno
obdobje na predlog župana/je odloča
občinski svet, o dodeljevanju sredstev pa
Oddelek za finance in gospodarstvo Občine
Domžale (v nadaljevanju: pristojni oddelek).

4. člen
Dodeljevanje sredstev upravičencem za

namene iz tega pravilnika poteka preko
javnih pozivov, ki se objavijo v občinskem
javnem glasilu. V  primerih, ki jih določa ta
pravilnik, se sredstva lahko dodeljujejo tudi
preko zbiranja ponudb, preko neposrednih
pisnih vlog ali izdanih sklepov, ki imajo
značaj upravnega akta. Pristojni oddelek
pred odločitvijo o posamezni vlogi le-to
lahko pošlje v pregled strokovni komisiji,
ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje.

Upravičencem proračunskih sredstev iz
tega pravilnika, ki so jim sredstva dodeljena
v skladu s postopki, opisanimi v tem
pravilniku, pristojni oddelek nakaže
sredstva na podlagi izstavljenega sklepa
oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki
jo morajo upravičenci oziroma organizacije
skleniti v roku , ki ga določi pristojni
oddelek, sicer izgubijo pravico do
odobrenih sredstev.

Finančna sredstva se dodeljujejo na
podlagi dokazil o plačanih računih oziroma
potrdil o realizaciji posameznih ukrepov ali

pa se plačajo računi neposredno izvajalcu,
razen za namene iz 1.3 točke 6. člena tega
pravilnika.

V posameznih primerih, dogovorjenih s
pogodbo, se lahko akontativno izplačajo
sredstva v višini do 50 % odobrenih sredstev,
ob ustreznem zavarovanju plačila.

Upravičenec mora na zahtevo podati
izjavo, da za posamezen namen ni pridobil
sredstev iz državnega proračuna ali
mednarodnih virov oziroma koliko sredstev
je iz teh virov za posamezen namen že
pridobil. Pomoč se lahko dodeli, če pomeni
vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je
zanj nujno potrebna.

Upravičenec lahko dodeljena sredstva
uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi
oziroma sklepu. V primeru nenamenske
porabe sredstev jih je dolžan na prvi poziv
vrniti, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Prejemniki proračunskih sredstev morajo
v primeru, da namenska poraba zaradi
kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če
se v obdobju med prijavo in podpisom
pogodbe oziroma izdajo sklepa spremenijo
dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev
sredstev, o tem obvestiti pristojni oddelek.

II.FINANČNE INTERVENCIJE

5. člen
Finančne intervencije so namenjene za

ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Domžale, in sicer za:
- rastlinsko proizvodnjo,
- živinorejo,
- spodbujanje razvoja kmetijstva in

dopolnilnih dejavnosti ter ekološkega
kmetovanja,

- izobraževanje in  društvene dejavnosti,
- razvoj podeželja,
- urejanje kmetijskih zemljišč.
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6. člen
1. RASTLINSKA PROIZVODNJA

1.1. Regresiranje analize krme in zemlje
a. Opis in namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za analizo krme

kot pomoč pri izračunavanju krmnih
obrokov ter za analizo zemlje za zmanjšanje
stroškov pridelovanja in zmanjšanju
onesnaženosti okolja s pravo porabo
manjkajočih hranil.

b. Način porabe:
Regres se izplačuje na podlagi pogodbe,

ki jo Občina Domžale na osnovi javnega
razpisa sklene s pooblaščeno organizacijo,
ki opravlja  storitve analize krme in zemlje
za upravičence iz tega pravilnika.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje s stalnim

bivališčem v občini Domžale. Regresirajo
se analize krme in zemlje za zemljišča, ki
ležijo na območju občine Domžale.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Prosilec mora predložiti račun

pooblaščene organizacije, ki opravlja
storitve analize krme in zemlje o opravljeni
storitvi.

Višina sofinanciranja: do 70% vrednosti
opravljene storitve za posameznega
upravičenca, ki zajema ceno analize.

1.2. Subvencioniranje zavarovalnih
premij za poljščine

a. Opis in namen ukrepa:
Sredstva se lahko namenjajo za

subvencioniranje zavarovalnih premij
upravičencem iz 1.2.c. točke tega člena pri

plačilu posameznih zavarovalnih premij  za
posamezne kmetijske posevke.

b. Način porabe:
Zavarovalne premije za poljščine se

izplačujejo na podlagi neposrednih
pogodb, ki jih Občina Domžale sklene z
zavarovalnicami ali neposredno z
upravičenci, v kolikor občina ne sklene
pogodb z zavarovalnicami. V tem primeru
pristojni oddelek v javnem glasilu objavi
javni poziv upravičencem, katerim bodo
sredstva dodeljena na podlagi pisnih vlog.
Subvencioniranje se lahko opravi le za
posevke, ki ležijo na območju občine
Domžale. Subvencije zavarovalnih premij
se plačujejo zavarovalnici na podlagi
zahtevka za izplačilo s seznamom
upravičencev oziroma neposredno
upravičencu.

c. Upravičenci:
Upravičenci so fizične osebe s stalnim

bivališčem v občini Domžale, ki so pri
zavarovalnici sklenili pogodbe o
zavarovanju posevkov.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj za uveljavljanje subvencij je

sklenjena ustrezna pogodba z
zavarovalnico. V kolikor ni sklenjene
pogodbe z zavarovalnico, je pogoj za
pridobitev subvencije popolna in
pravočasna vloga. Potrebno
dokumentacijo, ki jo morajo upravičenci
priložiti svoji vlogi, določi pristojni oddelek.

Višina in obseg subvencije se določi s
sklepom pristojnega oddelka, ki se objavi
v javnem glasilu v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za tekoče leto. Višina
posameznih subvencij se določi glede na
razpoložljiva proračunska sredstva in se
oblikuje v višini do 50 % vrednosti celotne
premije.
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1.3.  Sofinanciranje strojnih storitev
a. Opis in namen ukrepa:
Podpora  ustanavljanju in delovanju

strojnih krožkov in s tem tudi zniževanje
stroškov na kmetijah. Gre za sofinanciranje
storitev, ki jih opravljajo člani strojnega
krožka za drugega.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog.  V imenu
upravičencev zahtevek zanje uveljavi
strojni krožek. Sredstva se nakažejo
neposredno na hranilne knjižice ali žiro
račune upravičencev ali na žiro račun
strojnega krožka, ki v skladu s sklepom
pristojnega oddelka nakaže sredstva
posameznim upravičencem.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje iz občine Domžale,

ki so uporabljali storitve drugih kmetov za
obdelavo kmetijskih zemljišč v občini
Domžale, v njihovem imenu pa se na javni
poziv prijavijo organizacije – strojni krožki.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Vloga strojnega krožka, kateri mora biti

priloženo dokazilo o opravljeni storitvi in
izjava strojnega krožka o posredovanju
storitve. Strojni krožek mora ob
posredovanju storitev voditi natančno
evidenco, ki je tudi del vloge. Strojni krožek
mora biti uradno registriran. Višino
subvencije posameznemu upravičencu
določi pristojni oddelek s sklepom glede
na razpoložljiva proračunska sredstva,
število in zahtevke popolnih vlog ter delež
sredstev za posamezen namen storitev,
vendar znaša največ 15% vrednosti
opravljene storitve za posameznega
upravičenca.

7. člen
2. ŽIVINOREJA

2.1. Subvencioniranje osemenjevanja
živine

a. Opis in namen ukrepa:
Sofinanciranje umetnega

osemenjevanja govejih  plemenic in svinj
ter sofinanciranje stroškov, ki jih ima kmet
z naravnim pripustom kobil in žrebic. Del
sredstev se lahko nameni tudi kot
pokrivanje stroškov v zvezi z reprodukcijo
pri reji drobnice – subvencija.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev sprejme sklep, v
katerem določi višino subvencije za
sofinanciranje umetnega  osemenjevanja
živali in za naravni pripust. Sklep se objavi
v javnem glasilu. Sredstva, ki se namenjajo
za sofinanciranje umetnega
osemenjevanja, se  porabljajo na podlagi
pogodbe, ki jo Občina Domžale podpiše
neposredno s pravno osebo, ki ima
pridobljeno koncesijo za opravljanje te
dejavnosti na območju Občine Domžale.
Sredstva, ki se namenjajo za
subvencioniranje naravnega pripusta kobil
in žrebic, se porabljajo na podlagi vlog
upravičencev.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje in rejci domačih

živali, ki imajo stalno bivališče na območju
občine Domžale in ki redijo živali v občini
Domžale.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj za uveljavljanje subvencije je, da

se umetno osemenjevanje opravi preko
pravne osebe iz 2.1.b. točke tega člena. Za
uveljavljanje sofinanciranja naravnega
pripusta kobil in žrebic upravičenec vloži
vlogo, kateri je potrebno priložiti
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verodostojno dokazilo o opravljenem
pripustu in potrdilo o plačilu naravnega
pripusta. Vloge upravičencev obravnava
pristojni oddelek. Višina premij se izplačuje
v skladu s sprejetim sklepom iz 2.1.b. točke
tega člena ki se določi v višini do 50 %
vrednosti stroška osemenitve oziroma
pripusta.

2.2. Subvencioniranje zavarovalnih
premij za plemensko živino

a. Opis in namen ukrepa:
Sredstva se lahko namenjajo za

subvencioniranje zavarovalnih premij
upravičencem iz 2.2.c. točke tega člena pri
plačilu posameznih zavarovalnih premij,
kot na primer za plemenske in pitane živali.

b. Način porabe:
Zavarovalne premije za plemensko živino

se izplačujejo na podlagi neposrednih
pogodb, ki jih Občina Domžale sklene z
zavarovalnicami ali neposredno z
upravičenci, v kolikor občina pogodb z
zavarovalnicami ne sklene. V tem primeru
pristojni oddelek v javnem glasilu objavi
javni poziv upravičencem, katerim bodo
sredstva dodeljena na podlagi pisnih vlog.
Subvencije zavarovalnih premij se
plačujejo zavarovalnici na podlagi
zahtevka za izplačilo s seznamom
upravičencev oziroma neposredno
upravičencu.

c. Upravičenci:
Upravičenci so fizične osebe s stalnim

bivališčem v občini Domžale, ki so pri
zavarovalnici sklenili pogodbe o
zavarovanju plemenske živine.
Subvencioniranje se lahko opravi le za
plemensko živino, katere hlevi se nahajajo
na območju občine Domžale.

 č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoji za uveljavljanje znižanih premij

je sklenjena ustrezna pogodba z
zavarovalnico. V kolikor ni sklenjene
pogodbe z zavarovalnico, je pogoj za
pridobitev subvencije popolna in
pravočasna vloga. Potrebno
dokumentacijo, ki jo morajo upravičenci
priložiti svoji vlogi, določi pristojni oddelek.

Višina in obseg subvencije se določi s
sklepom pristojnega oddelka, ki se objavi
v javnem glasilu v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za tekoče leto. Višina
posameznih subvencij se določi glede na
razpoložljiva proračunska sredstva in se
oblikuje v višini med do 50 % vrednosti
celotne premije.

2.3. Subvencioniranje prevoza mleka
a. Opis in namen ukrepa:
Subvencioniranje prevoza mleka iz

območij občine Domžale, kjer zbiranje
mleka ne organizirajo mlekarne.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek v javnem glasilu objavi

javni poziv za prevoze mleka iz območij
občine Domžale iz 2.3.a. točke tega člena
in z najugodnejšim ponudnikom
(reference, opravlja prevoz za čim večje
območje) za posamezno območje sklene
pogodbo za subvencioniranje prevoza
mleka.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje s stalnim

bivališčem na območju občine Domžale,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka na
območjih kjer zbiranje mleka ne
organizirajo mlekarne. Na javni poziv se v
imenu upravičencev prijavi organizator
prevoza mleka.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pisna vloga organizatorja prevoza mleka

na javni poziv, s katerim se sklene pogodba
o subvencioniranju prevoza mleka. Višina
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subvencije se določi v pogodbi glede na
razpoložljiva proračunska sredstva. Vlogi
morajo biti priložena naslednja dokazila in
dokumentacija:
- izjava organizatorja prevoza mleka, da

odkupa mleka na navedenem območju
ne organizirajo mlekarne,

- število kilometrov, ki jih bo prevoznik
za upravičence dnevno opravil,

- količina dnevno prevoženega mleka,
- predračun stroškov prevoza mleka, z

navedbo vsakega stroška posebej
(prevoz, delo…).

Subvencija se določi v absolutnem
znesku do višine največ 3 SIT/l
prevoženega mleka.

2.4. Subvencioniranje analiz mleka
a. Opis in namen ukrepa:
Subvencioniranje analiz na somatske

celice v mleku.
b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi sklep, v
katerem določi višino subvencije za analize
somatskih celic v mleku. Sredstva se
porabljajo na podlagi pogodbe, ki jo Občina
Domžale podpiše neposredno s pravno
osebo, ki opravlja to dejavnost za kmete iz
območja občine Domžale.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje iz območja občine

Domžale, katerih mleko se odkupuje in pri
katerih je potrebno spremljanje števila
somatskih celic v mleku.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj za uveljavljanje subvencije je, da

se analize somatskih celic opravljajo pri
izvajalcu iz 2.4.b. točke tega člena. Višina
subvencije se določi glede na razpoložljiva
proračunska sredstva ter glede na število
upravičencev iz 2.4.c. točke tega člena,

katerih seznam na zaprosilo pristojnega
oddelka poda izvajalec iz 2.4.b. točke tega
člena oziroma druga pristojna organizacija
s področja kmetijstva, vendar do največ 80
% celotnega stroška analize.

2.5. Sofinanciranje klanja živine
a. Opis in namen ukrepa:
Namen je podpora pridelavi higiensko

neoporečne hrane, preprečevanje
nelegalnega zakola živine na kmetijah in
kontrola zakola, nadzorovano ravnanje s
klavničnimi odpadki, preventiva, kontrola
ter možnost stalnega nadzora nad
morebitnimi boleznimi živine,
preprečevanje onesnaževanja okolja.

b. Način porabe:
Prosilec mora predložiti račun o

opravljeni storitvi z dokazili o izpolnjevanju
pogojev iz 2.5.č. točke tega člena.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje iz območja občine

Domžale.
č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:

Pogoj za pridobitev subvencije so:
- lastna reja klavne živine,
- zakol živali, ki ni starejša od osem mesecev,
- klavna masa trupov največ do 185 kg,
- opravljen zakol v registrirani klavnici v

skladu z veljavnimi predpisi.
Višina sofinanciranja:  do 50% vrednosti

opravljene storitve.

2.6. Sofinanciranje pregledov molznih
strojev

a. Opis in namen ukrepa:
Namen je preprečevanje obolenj vimena

ter pridelava kvalitetnejšega mleka.
b. Način porabe:
Prosilci morajo predložiti račun z

dokazilom o opravljeni storitvi s strani
pooblaščene organizacije.
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c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje iz območja občine

Domžale, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
mleka.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj za  pridobitev sredstev je opravljen

strokovni pregled molznega stroja s strani
pooblaščene organizacije, ki je
usposobljena za te preglede.

Višina sofinanciranja:  do 70% računa
usposobljenega izvajalca.

8. člen
3.  SPODBUJANJE RAZVOJA

KMETIJSTVA, DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI IN EKOLOŠKEGA

KMETOVANJA

3.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
a. Opis in namen ukrepa:
Namen podpore je okolju prijaznejša

tehnologija pridelave kmetijskih
proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje
kvalitete kmetijskih proizvodov.

b. Način porabe:
Prosilci morajo predložiti dokazila o

izvedeni ekološki kontroli -  račun o
opravljeni storitvi.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje s stalnim

bivališčem v občini Domžale.
č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Lokacija zemljišč mora biti na območju

občine Domžale.
Višina sofinanciranja: do 50 % stroškov

plačila ekološke kontrole.

3.2. Sofinanciranje investicij hladilnih
naprav za mleko in zbiralnic mleka

a. Opis in namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati kvaliteto

mleka.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog in
izplačana na podlagi dokazil o plačilih.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje s stalnim

bivališčem v občini Domžale, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo mleka.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
- dokazilo o številu krav – kopija zbirne

vloge MKGP,
- izjava upravičenca, da bo napravo

uporabljal vsaj pet let oziroma je ne bo
odtujil brez ustrezne zamenjave,

- mnenje kmetijsko svetovalne službe,
- prosilec mora predložiti račun o nakupu

hladilne naprave.
- za gradnjo ali adaptacijo zbiralnice

mleka mora prosilec predložiti naslednjo
dokumentacijo: dovoljenje za gradnjo
oziroma adaptacijo, dokazila o
zagotovljenih lastnih sredstvih oziroma
investicijski program in dokazila o
izvedenih plačilih v tekočem letu za
investicijo, ki ni bila začeta pred
01.01.2002.

Višina sofinanciranja: do 30% višine
celotne vrednosti investicije.

9. člen
4.  IZOBRAŽEVANJE IN

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

4.1. Izvajanje izobraževanja in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

a. Opis in namen ukrepa:
Izobraževanje kmetov predvsem na

področju dopolnilnih dejavnosti v smislu
pospeševanja registracije kmetij,
seznanjanja z obstoječo zakonodajo in
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predstavitev možnosti za opravljanje
dopolnilne dejavnosti ter organiziranje
strokovnih seminarjev.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek bo glede na višino

proračunskih sredstev predhodno odobril
sredstva na podlagi pisne vloge
upravičenca; na osnovi računa, s
seznamom udeležencev kmetov iz območja
občine Domžale, pa bo izvršeno izplačilo.

c. Upravičenci:
Upravičenci so Kmetijska svetovalna

služba in drugi izbrani izvajalci
izobraževanja ter delavnic na podlagi
programa izobraževanja.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj za pridobitve sredstev je pisna

vloga upravičenca z dokazilom izvajalca,
da je strokovno usposobljen za opravljanje
storitve.

Višina sofinanciranja: do 100 % stroškov
zunanjih  predavateljev in do 100%
stroškov najema prostorov.

4.2. Ukrepi za pospeševanje kmetijstva
a. Opis in namen ukrepa:
V okviru aktivnosti za pospeševanje

kmetijstva se lahko finančno podpirajo
projekti in dejavnosti  pospeševanja
prodaje kmetijskih pridelkov in živilskih
proizvodov, organizacija promocijskih in
predstavitvenih prireditev, kmetijska
tekmovanja, drugi ukrepi za pospeševanje
kmetijstva na podlagi prejetih vlog ali glede
na določitev posameznih ukrepov s sklepi
občinskega sveta – nepovratna sredstva.

b. Način porabe:
Upravičenci vlagajo prošnje za

financiranje ali sofinanciranje  aktivnosti
na pristojni oddelek, ki odloči o vlogi in
višini dodeljenih sredstev.

c. Upravičenci:

Upravičenci so fizične oziroma pravne
osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo in
samopromocijo oziroma pospeševanjem
prodaje kmetijskih pridelkov oziroma
živilskih proizvodov oz. izvajajo aktivnosti,
opisane v 4.2.a. točki tega člena ter imajo
stalno bivališče oziroma sedež na območju
občine Domžale.

Vloge za pridobitev sredstev lahko v
imenu in na račun upravičencev iz prvega
odstavka te točke  vložijo tudi društva in
organizacije, ki imajo lahko svoj sedež tudi
na območju izven občine Domžale.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Višina sredstev se določi v skladu z

razpoložljivimi proračunskimi sredstvi
oziroma sklepi občinskega sveta o so/
financiranju posameznih ukrepov. Ukrepi
se financirajo do 70 % upravičenih stroškov,
odvisno od razpoložljivih proračunskih
sredstev. Finančna podpora posameznemu
ukrepa ne more preseči 500.000 SIT.

4.3. Podpora za delovanje društvom in
organizacijam s področja kmetijstva in živali

a. Opis in namen ukrepa:
Sofinanciranje rednih programov

organizacij in društev s področja kmetijstva
in živali v obliki dotacij ter sofinanciranje
posameznih aktivnosti društev z namenom
pospeševanja organizirane dejavnosti na
področju kmetijstva.

b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
za organizacije in društva, katerim bodo
sredstva dodeljena na podlagi pisnih vlog.

c. Upravičenci:
Upravičenci za sofinanciranje rednih

programov so društva ter organizacije s
področja kmetijstva in živali, ki imajo sedež
na območju občine Domžale. Za dotacijo
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lahko zaprosijo tudi društva in organizacije
s področja kmetijstva in živali, ki nimajo
sedeža na območju občine Domžale, če
izkažejo, da je več kot polovica registriranih
članov društva iz območja občine Domžale.

Poleg upravičencev iz zgornjega
odstavka lahko za sofinanciranje
posameznih aktivnosti zaprosijo tudi
društva in organizacije, ki sicer nimajo
sedeža na območju občine Domžale, če je
aktivnost društva usmerjena na območje
občine Domžale in je njihovo delovanje v
interesu občine Domžale, vendar pa imajo
prednost društva, ki so registrirana v občini
Domžale.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Popolna in pravočasna vloga. Višina

sredstev za redno dejavnost se določa na
podlagi poročila o delu prosilca v
preteklem letu in na podlagi programa dela
za tekoče leto. Višina sofinanciranja
posameznih aktivnosti se določa na podlagi
izkazanih stroškov in znaša do 30%
izkazanih stroškov.

10. člen
5.  PODPORA OHRANJANJU

KULTURNE DEDIŠČINE IN TRADICIJE
NA PODROČJU KMETIJSTVA –

RAZVOJ PODEŽELJA

5.1.Podpora programom in ukrepom
CRPOV in urejanja podeželja

a. Opis in namen ukrepa:
Sofinanciranje programov in ukrepov

urejanja podeželja in sicer:
- podpora ekonomski diverzifikaciji

podeželja – alternativni dohodkovni viri,
kot so ustvarjanje zaposlitvenih
možnosti in novih delovnih mest za
kmete in njihove družine, razvijanje
kmečkega turizma, ustanavljanje malih

predelovalnih obratov, ohranjanje
tradicionalnih obrti in organiziranje
prodaje s sofinanciranjem izgradnje
pomožnih objektov na kmetijah in
turističnih kapacitet na kmetijah,
izdelave blagovnih znamk in promocije
produktov podeželja.

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

b. Način porabe:
Pristojni oddelek objavi javni poziv, na

katerega se prijavijo zainteresirani izvajalci
programov CRPOV, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog.

Kot podlago za izplačilo sredstev mora
upravičenec predložiti dokazilo o plačilu
računa o izvedbi programa oziroma ukrepa.

c. Upravičenci:
Kmetje, društva, združenja, krajevne

skupnosti, ki imajo stalno bivališče oz.
sedež na področju občine Domžale in druge
organizacije  za aktivnosti s področja
kmetijstva na območju občine Domžale.
Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo
imeli tisti upravičenci, katerih prijavljena
investicija se nahaja na območju, za katero
je izdelan program CRPOV.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj je popolna in pravočasna vloga, ki
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temelji na predpisanem obrazcu. S strani
kmetijsko svetovalne službe mora biti
podana ocena o možnosti obstoja
kmetijskega gospodarstva ter ustrezni
poklicni sposobnosti in zmožnosti
prejemnika pomoči.

Kraj investicije se mora v celoti nahajati
na območju občine Domžale. Potrebno
dokumentacijo, ki jo morajo upravičenci
priložiti svoji vlogi, določi pristojni oddelek.
Za posamezno investicijo lahko
upravičenec pridobi sredstva le enkrat.
Prepovedano je financiranje samo
dokončanja investicije. Investicija mora biti
pričeta v tekočem letu.

Pristojni oddelek določi delež
sofinanciranja posamezne investicije, ki se
glede na obseg vlog in razpoložljiva
sredstva oblikuje v višini do največ 75 %
posamezne investicije. Najvišji možni
znesek za posamezno sofinanciranje
praviloma ne more preseči 1.500.000 SIT,
odvisno od razpoložljivih sredstev,
določenih v proračunu občine za
posamezno leto oziroma od števila
popolnih vlog. Minimalna vrednost
investicije je 80.000 SIT, za omenjeni
projekt oz. investicijo pa vlagatelj še ni
pridobil nobenih nepovratnih sredstev niti
s strani občine niti s strani pristojnega
ministrstva.

5.2.Obnova kozolcev
a. Opis in namen ukrepa:
Podpora ohranjanju kulturne dediščine.
b. Način porabe:
Pristojni oddelek glede na višino

proračunskih sredstev pripravi javni poziv
upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog. Kot
podlago za izplačilo sredstev mora
upravičenec predložiti dokazilo o plačilu

računa o izvedbi obnove.
c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje s stalnim

bivališčem v občini Domžale.
č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:

- investicija mora biti pričeta v tekočem
letu,

- lokacija kozolca mora biti v občini
Domžale,

- prosilec mora predložiti mapno kopijo,
iz katere mora biti razvidna parcelna
številka in katastrska občina ter na njej
označena lokacija kozolca,

- odločba o dovolitvi priglašenih del.
Višina sredstev znaša največ do 40%

vrednosti investicije in sicer:
- lesena izvedba
· za novogradnje                   35.000,00 SIT

/ okno
· zamenjava lat in strehe       18.000,00

SIT / okno
· zamenjava lesene strehe     12.000,00

SIT / okno

 - betonski stebri
- za novogradnje z leseno streho

15.000,00 SIT / okno
- zamenjava lat in strehe                  18.000,00

SIT / okno
- zamenjava lesene strehe

12.000,00 SIT/ okno

11. člen
6.  UREJANJE

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

6.1. Sofinanciranje investicijskih vlaganj
v kmetijska zemljišča-agromelioracije in
gozdne ceste

a. Opis in namen ukrepa:
Sredstva se lahko namenjajo za naslednje

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

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

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

b. Način porabe:
Pristojni oddelek objavi javni poziv

upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog. Kot
podlago za izplačilo sredstev mora
upravičenec predložiti dokazilo o plačilu
računa za investicijo.

c. Upravičenci:
Upravičenci so kmetje – lastniki ali

solastniki zemljišča, na katerem se izvaja
investicija in imajo stalno bivališče na
območju občine Domžale in se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo (redna ali dopolnilna
dejavnost).

Upravičenci so tudi fizične osebe, ki se
ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
nimajo stalnega bivališča na območju
občine Domžale, vendar se zemljišče,
katerega lastniki so, nahaja na območju
občine Domžale, če je ureditev zemljišča v
interesu občine Domžale.

Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo
upravičenci iz območja občine Domžale.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj je popolna in pravočasna vloga, ki

temelji na predpisanem obrazcu. S strani
kmetijsko svetovalne službe mora biti
podana ocena o možnosti obstoja

kmetijskega gospodarstva ter ustrezni
poklicni sposobnosti in zmožnosti
prejemnika pomoči.

Zemljišče oziroma kraj investicije se mora
v celoti nahajati na območju občine
Domžale. Potrebno dokumentacijo, ki jo
morajo upravičenci priložiti svoji vlogi,
določi pristojni oddelek. Prepovedano je
subvencioniranje samo dokončanja
investicije. Investicija mora biti pričeta v
tekočem letu.

Za posamezno investicijo lahko
upravičenec pridobi sredstva le enkrat,
razen v letu 2002, ko upravičenci lahko na
podlagi javnega poziva ponovno zaprosijo
za sredstva za investicije, za katere so
uveljavljali nevračljiva sredstva že na
podlagi javnega poziva v letu 2001 in so
izpolnili vse določbe iz sklenjenih pogodb
v letu 2001 in niso bile pričete pred 1.1.2002.

Pristojni oddelek določi delež
sofinanciranja posamezne investicije, ki se
glede na obseg vlog in razpoložljiva
sredstva oblikuje v višini do največ 75 %
posamezne investicije.

6.2. Sofinanciranje projektne
dokumentacije

a. Opis in namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za investicijsko

dokumentacijo za projekte na kmetijah .
b. Način porabe:
Pristojni oddelek objavi javni poziv

upravičencem, ki jim bodo sredstva
dodeljena na podlagi pisnih vlog. Kot
podlago za izplačilo sredstev mora
upravičenec predložiti dokazilo o plačilu
računa za projektno dokumentacijo.

c. Upravičenci:
Upravičenec je fizična oseba, ki se

ukvarja s kmetijsko dejavnostjo (redna ali
dopolnilna dejavnost) in je lastnik ali
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solastnik zemljišča oziroma nepremičnine,
za investicijo za katero je v postopku
pridobivanja projektne dokumentacije.
Stalno bivališče prosilca ter kraj investicije
sta v občini Domžale.

č.Pogoji za pridobitev in višina sredstev:
Pogoj je popolna in pravočasna vloga, ki

vsebuje naslednje obvezne sestavine in
dokumentacijo:
- ime, priimek in naslov prosilca;
- dokazilo, na podlagi katerega bo

razvidno, da se prosilec ukvarja s
kmetijsko dejavnostjo-redno ali
dopolnilno (potrdilo o statusu kmeta ali
izjava prosilca);

- kratek opis projekta ter podana ocena
možnosti preživetja kmetijskega
gospodarstva ( konkurenčnost,
zagotovljenost trga…), ki ga izdela
kmetijsko svetovalna služba;

- predračuni za izdajo projektne
dokumentacije ali računi skupaj z
dokazilom o plačilu;

- v kolikor projektna dokumentacija še
ni bila izdana, potrdilo izvajalca   le-te o
vložitvi vloge za pridobitev investicijske
dokumentacije za projekte na kmetijah.

Projektna dokumentacija mora biti
izdana v tekočem letu.

Pristojni oddelek določi delež
sofinanciranja posamezne investicije, ki se
glede na obseg vlog in razpoložljiva
sredstva oblikuje v višini do največ 12%
vrednosti upravičenih stroškov izgradnje,
nakupa ali izboljšanja nepremičnine.

III. SUBVENCIONIRANJE
OBRESTNE MERE ZA
DODELJEVANJE KREDITOV

12. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje

namene :
- nakup, graditev ali rekonstrukcija

prostorov za potrebe kmetijstva in

dopolnilnih dejavnosti:
- za nakup opreme, ki se vgrajuje v

kmetijske proizvodne objekte in za
dopolnilno dejavnost na kmetijah,

- za nakup specialne opreme za
hribovske in višinske kmetije,

- za nakup kmetijskih zemljišč,
- za nakup kmetijske mehanizacije,

specialne mehanizacije za vzdrževanje
kmetijskih infrastrukturnih objektov in
naprav ter za nakup računalniške
opreme za namene kmetijskega
planiranja in računovodstva.

13. člen
Upravičeni stroški za posamezne

namene:
1. Račun o izvedenem nakupu,  račun za

projektno dokumentacijo, potrjene
situacije o graditvi ali adaptaciji
prostorov za potrebe kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti ter dokazila o
plačilu teh situacij,

2. Račun o nakupu opreme in strojev za
potrebe kmetijske proizvodnje ter
dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

3. Račun o nakupu specialne opreme za
hribovske in višinske kmetije,

4. Kupoprodajna pogodba o nakupu
kmetijskih zemljišč,

5. Račun za nakup kmetijske mehanizacije,
specialne mehanizacije za vzdrževanje
kmetijskih infrastrukturnih objektov in
naprav ter račun za nakup računalniške
opreme za namene kmetijskega
planiranja in računovodstva.

14. člen
Pogoji za pridobitev sredstev:

- sredstva državne pomoči se lahko
dodeli, če pomenijo za prosilca
spodbudo pri kmetovanju oz. prosilec
potrebuje pomoč,

- za posojilo lahko zaprosijo kmetje -
lastniki kmetij na območju občine
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Domžale, če ima vsaj en družinski član
status kmeta in je kmetija vpisana v
register kmetijskih gospodarstev pri
pristojnem državnem upravnem
organu,

- osnova za investiranje  je investicijski
razvojni program, ki ga  izdela kmetijsko
svetovalna služba po kriterijih za
uveljavitev republiških investicijskih
sredstev in kjer je podana ocena
možnosti preživetja kmetijskega
gospodarstva (konkurenčnost,
zagotovljenost trga…) ter ustrezni
poklicni sposobnosti in zmožnosti
prejemnika pomoči; dodeljena sredstva
morajo biti izkazana kot nujna, od
katerih je odvisen obstoj kmetije,

- sedež prosilca in kraj investicije morata
biti na območju občine Domžale,

- investicija mora biti pričeta v tekočem
letu.

15. člen
Posojilni pogoji:

- višina posojila ne sme biti višja od 75%
predračunske vrednosti investicije in je
odvisna od višine razpoložljivega
kreditnega potenciala,

- posojila se dodeljujejo kmetom z
najdaljšo dobo vračila do pet let,

- subvencionirana obrestna mera  znaša
največ 4,5% (upravičenec dobi kredit
TOM + 0%, tržna obrestna mera pa je
TOM + 4,5%),

- posojilo praviloma ne more biti nižje od
tolarske protivrednosti 4.400 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
velja na dan razpisa posojila,

- stopnja pomoči ne sme preseči 40%
upravičenih stroškov, ali 50% na manj
razvitih območjih.; če pa investicijo
izvajajo mladi kmetje v roku 5 let od
ustanovitve oz. prevzema kmetije, se
najvišja stopnja poveča na 45%, ali 55%
na manj razvitih območjih.

16. člen
Postopek dodeljevanja posojil:

1.)  Sklep o razpisu kredita ki ga sprejme
strokovna služba in objavi v glasilu
SLAMNIK, mora vsebovati: skupni
znesek sredstev razpisanega posojila,
namene, za katere se dodeljuje posojilo,
upravičence, ki lahko zaprosijo za
posojilo, dobo vračanja posojila, višino
obrestne mere, spodnjo mejo posojila,
rok za vložitev prošenj, naslov, na
katerega se predložijo vloge, navedbo,
da mora prošnja za posojilo obvezno
vsebovati ime, priimek in naslov
prosilca, davčno številko prosilca, opis
in predračunsko vrednost investicije,
višino zaprošenega posojila  z navedbo
lastnega deleža, rok zaključitve
investicije, rok, v katerem bo izdan sklep
o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši
od 30 dni od dneva poteka roka za
vložitev prošenj in rok za posredovanje
tega sklepa vsem prosilcem, ki ne sme
biti daljši od 15 dni od njegovega
sprejema, določbo, da se nepopolne in
nepravočasno vložene vloge ne bodo
upoštevale, določbo, da se poslana
dokumentacija prosilcem ne vrača  ter
navedbo dokumentacije, ki jo mora
prosilec predložiti k vlogi:

a) posestni list za celotno posestvo,
b) potrdilo o plačilu vseh zapadlih davkov

in prispevkov,
c) izkaz, da ima vsaj en član status kmeta,
d) usmeritveno razvojni program kmetije,

ki ga  izdela kmetijsko svetovalna služba
po kriterijih za uveljavitev republiških
investicijskih sredstev in kjer je podana
ocena možnosti preživetja kmetijskega
gospodarstva (konkurenčnost,
zagotovljenost trga…),

e) izjava, da za namen za katerega
zaprošajo  za posojilo še niso dobili
posojila oz subvencije, tako občinske
ali republiške, kot tudi pomoči na
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podlagi mednarodnih pogodb,
f) gradbeno dovoljenje oz. potrdilo o

priglasitvi del,
g) predračun za gradbena dela oziroma

nakup opreme,
h) overjeno kupoprodajno pogodbo ali

predpogodbo za nakup kmetijskih
   zemljišč.

Pristojni oddelek ima od posameznega
prosilca pravico zahtevati dodatna
pojasnila in dodatno dokumentacijo, v
kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za
pridobitev posameznih proračunskih
sredstev.

2. Prosilec vloži prošnjo za posojilo v zaprti
kuverti z zahtevano dokumentacijo v
30-ih dneh od dneva objave razpisa
posojila v Slamniku na naslov: Občina
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, z
oznako „posojila za kmetijstvo“.

3. Vloge za dodelitev posojil obravnava
komisija pri pristojni strokovni službi.
Sklep o dodelitvi posojil na predlog
komisije izda Oddelek za finance in
gospodarstvo. Zoper sklep je v roku 8
dni od prejema možno vložiti ugovor
pri županji Občine Domžale.

4. Posojilo se plasira preko banke, s katero
Občina Domžale sklene ustrezno
pogodbo.

5. Posojilojemalec  prične vračati posojilo
v skladu s pogoji iz posojilne  pogodbe,
ki jo sklene z banko.

17. člen
Namensko porabo posojila,

pridobljenega po tem pravilniku, lahko
preverijo pristojni organi Občine Domžale.
Posojilojemalec je dolžan takoj vrniti
dodeljeni kredit v primeru zamolčanja

resničnih dejstev ali posredovanja lažnih
podatkov, ki so vplivali na dodelitev posojila
ali če se ugotovi, da je posojilo nenamensko
izkoriščen. V teh primerih se neodplačani
del posojila revalorizira in obrestuje v višini
zakonskih zamudnih obresti po stopnji, po
kateri revalorizira posojila banka.

IV. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z dnem veljave tega pravilnika

prenehata veljati Pravilnik o porabi in
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja kmetijstva v občini
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 7/01) ter Pravilnik o dodeljevanju posojil
iz sredstev občinskega proračuna za razvoj
kmetij in kmetijskih dopolnilnih dejavnosti
v občini Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 20/95).

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan

po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 01302-29/02
Datum:   02.10.2002

Ž U P A N J A
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 20. in 54. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na nadaljevanju 37. seje dne 02.10.2002
sprejel

 
 P R A V I L N I K

O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA

O KRITERIJIH ZA
UGOTAVLJANJE

UPRAVIČENOSTI DO OBČINSKE
SOCIALNE POMOČI

 1. člen
V  besedilu Pravilnika o kriterijih za

ugotavljanje upravičenosti do občinske
socialne pomoči (Uradni vestnik  Občine
Domžale št. 3/00) se besedni zvezi “denarni
dodatek” in “denarna pomoč kot edini vir
za preživljanje”  nadomestita z  besedno
zvezo “denarna socialna pomoč”.

  2. člen
Besedna zveza “pomoč v izrednih

razmerah” se v 2. in 7. členu pravilnika
nadomesti z “izredna denarna socialna
pomoč”.

3. člen
 V 2. členu se pri 4. točki za vejico doda

besedilo “zavodu, stanovanjski skupini,”.

4. člen
V 4. členu se doda nova šesta alinea, ki

se glasi:
“- plačilo tekočih stanovanjskih stroškov.”.

5. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni

tako, da se glasi:
“Višina izredne denarne socialne pomoči

lahko znaša do višine treh denarnih

socialnih pomoči po zakonu in se lahko
izplača praviloma le enkrat.”

6. člen
 V prvem stavku 9. člena se za besedo

“sprejemališču”, namesto ipd. doda
besedilo “zavodu, stanovanjski skupini”.

V 9. členu se na koncu prvega stavka
črta pika in se doda besedilo:

“ali je po mnenju Centra za socialno delo
upravičen do navedene socialne pomoči.”

Drugi stavek 9. člena se spremeni in se
glasi:

“Višina doplačila je odvisna od
materialnih pogojev občana in se
obravnava enako kot pri nastanitvi v
institucionalno varstvo. “

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi.
“Sredstva se izplačujejo najdlje šest

mesecev z možnostjo podaljšanja, če se
razmere niso spremenile. Izplačujejo se iz
postavke oskrbnine.”

7. člen
V 10. členu se v zadnjem stavku doda

beseda praviloma, tako da se zadnji stavek
glasi:

“Pomoč se izplača praviloma le enkrat.”.

 8. člen
V 11. in 12. členu se za besedno zvezo

“za šolsko leto” doda besedo “oz. od
odobritve pomoči”.

9. člen
V 12. in 17. členu se besedna zveza

“Komisija za socialne zadeve” nadomesti z
besedno zvezo “upravni organ”.

10. člen
Drugi odstavek 13. člena se nadomesti z

besedilom, ki se glasi:
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“Pomoč se izplačuje namensko izvajalcu
za plačilo storitev na podlagi sklepa o
odobritvi sredstev v ta namen in dokazil o
izvedbi programa.”

Tretji odstavek 13. člena se črta.

11. člen
V drugem odstavku 17. člena, se doda

beseda praviloma, tako da se drugi
odstavek glasi:

“O višini denarne pomoči odloča upravni
organ na predlog Centra za socialno delo,
ne sme pa  praviloma presegati višine treh
denarnih socialnih pomoči po zakonu.”

 12. člen
V 20. členu pravilnika se prvi odstavek

spremeni, tako, da se glasi:
“O upravičenosti do občinske socialne

pomoči odloča upravni organ občine“.

V tretjem odstavku 20. člena se številka
8 nadomesti s številko 15. Nov tretji
odstavek se tako glasi.

“Zoper sklep je možna pritožba, ki jo
občan vloži v roku 15  dni od prejema
sklepa.”

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.”
 

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01302-20/02
Datum:       02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni  vestnik Občine Domžale,
štev. 7/99) je Občinski svet Občine Domžale
na nadaljevanju 37. seje dne 02.10.2002
sprejel

S K L E P

O SPREJEMU PROGRAMSKIH
IZHODIŠČ ZA ZASNOVO

CENTRA DOMŽALE

Občinski svet Občine Domžale se
seznanja z dosedanjimi aktivnostmi za
pripravo programskih izhodišč za
oblikovanje mestnega centra.

Občinski svet nalaga Občinski upravi, da
nadaljuje s predvidenimi aktivnostmi za
pridobitev najprimernejše vsebinske
zasnove in oblikovalne rešitve centra mesta.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01303-46/02
Datum:      02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi Odredbe o postopnem
uvajanju programa 9-letne osnovne šole
(Ur. list RS, štev. 22/98, 77/00 in 62/01) in
20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni
vestnik Občine Domžale, štev. 7/99) je
Občinski svet Občine Domžale na
nadaljevanju 37. seje dne 02.10.2002 sprejel

S K L E P

O SPREJEMU ŠTUDIJE
“PREGLED

OSNOVNOŠOLSKEGA
PROSTORA V OBČINI

DOMŽALE” ZA OBDOBJE DO
ŠOLSKEGA LETA 2006/07

1. Občinski svet Občine Domžale sprejema
ugotovitve in prioritete študije “Pregled
osnovnošolskega prostora v Občini
Domžale” za obdobje do leta 2006/07,
ki jo je aprila 2002 izdelal LIZ Inženiring,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.

2. Občinski svet Občine Domžale sprejema
odločitev o oblikovanju skupnega
šolskega okoliša Osnovne šole Domžale
in Podružnične šole Ihan tako, da bosta
Osnovna šola Domžale in Podružnična
šola Ihan, enakomerno izkoristili svoje
prostorske zmogljivosti.

3. Občinski svet Občine Domžale nalaga
upravi, da pristopi k izdelavi dokumenta
identifikacije investicijskega projekta in
idejne zasnove za dozidavo Osnovne
šole Dob; v nadaljevanju pa k izdelavi
investicijskega programa ter projektne
dokumentacije, ki je osnova za izdelavo
obeh dokumentov.

4. Občinski svet Občine Domžale nalaga
upravi, da pristopi k izdelavi dokumenta
identifikacije investicijskega projekta in
idejne zasnove za izgradnjo telovadnice
v Podružnični šoli Ihan, v nadaljevanju
pa k izdelavi investicijskega programa
ter projektne dokumentacije, ki je
osnova za izdelavo obeh dokumentov,
pri čemer naj idejni projekt upošteva
povečanje telovadnice in možnost
dograditve šolskih prostorov.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:    01303-47/02
Datum:      02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM, l.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Ur. list RS, štev. 72/93, 7/94, 33/
94, 70/95 in  51/95) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Uradni  vestnik Občine
Domžale, štev. 7/99) je Občinski svet
Občine Domžale na 38. seji dne 02.10.2002
sprejel

S K L E P

O RAZREŠITVI ČLANA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

OBČINE DOMŽALE IN
IMENOVANJE NOVEGA ČLANA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Gospoda Staneta Vrhovca, stan. Domžale,
Prešernova cesta 32 se razreši funkcije

namestnika člana Občinske volilne
komisije Občine Domžale in na mesto
njega imenuje g. Gorazda Križaniča, stan.
Domžale, Prešernova cesta 33.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:     01800-15/02
Datum:       02.10.2002

ŽUPANJA
Cveta ZALOKAR-ORAŽEM.l.r.


