Slovenska cesta 30

1234 Mengeš,
SLOVENIJA

OBČINA MENGEŠ

tel.: +386 (0)1 723 70 81
fax: +386 (0)1 723 89 81
e-mail: info@no-menges.si

NADZORNI ODBOR

Ţupan, Franc JERIČ
Občinski svet Občine Mengeš

Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA
LETO 2020
I.

POROČILO O DELU

Nadzorni odbor Občine Mengeš je 9.12.2019 posredoval Občinskemu svetu Plan dela in
finančni načrt v višini 16.902,58 € za delo Nadzornega odbora v letu 2020. V proračunu
Občine Mengeš je bilo dodeljeno 13.500,00 € za delo Nadzornega odbora v letu 2020.
Delo Nadzornega odbora Občine Mengeš je potekalo skladno s Statutuom Občine Mengeš,
Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Mengeš in Planom dela nadzornih pregledov za leto
2020.
Nadzorni odbor je imel 13 rednih sej v letu 2020.
Nadzorni odbor je po Planu dela za leto 2020 opravil do konca leta 2020 naslednje aktivnosti:





pripravil in sprejel Plan dela Nadzornega odbora za leto 2020,
obravnaval dogovorjene nadzore ter določil vodjo in člane posameznega nadzora,
dodatno določil, da v letu 2020 razširi nadzorni pregled porabe sredstev za upravljanje in
vzdrţevanje občinskih cest v Občini Mengeš in obnove brvi čez Pšato (pri občini) ter
mostu čez Pšato v Topolah in Dokončna sanacija mostu v Topolah pri Mengšu,
obravnaval in sprejel sedem osnutkov poročil o opravljenih nadzorih, in sicer za nadzorni
pregled:
- Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš
za leto 2019,
- Porabe proračunskih sredstev investicijsko vzdrţevanje in obnova – Zdravstvena
postaja Mengeš, referenčna ambulanta in čajna kuhinja,
- Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2019,
- pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti sklenitve Koncesijske pogodbe za opravljanje
javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini
Mengeš,
- Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini
Mengeš za leto 2019,
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upoštevanja priporočil izbranih nadzornih pregledov preteklega madandata
Nadzornega odbora,
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov Veteranskih organizacij v
Občini Mengeš za leto 2019.

obravnaval in sprejel šest končnih poročil o opravljenih nadzorih, ki so dokončni akti
Nadzornega odbora Občine Mengeš. Končno poročilo za Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov Veteranskih organizacij v Občini Mengeš za leto 2019 bo
oddano 6.1.2021.

II.

FINANČNO POROČILO

Plan 16.902,58 €; dodeljeno v proračnski postavki 01005: 13.500 €.
Porabljeno: 11.902,10 |€, to je 88,16 % od dodeljenih sredstev.
III.

Sejnine NO - nadzorni pregledi in
pripadajoča povračila stroškov:
Pisarniški material in oprema, energija, komunala:

11.705,32 €
196,78 €

UGOTOVITVE

Nadzorni odbor pri večini pregledov imel teţav pri delu glede pridobivanja dokumentacije in
sodelovanju z organi uporabnikov občinskim proračunskih sredstev in predstavniki Občine
Mengeš.
Glavne ugotovitve in mnenja Nadzornega odbora so bila za posamezni pregled naslednja:
1. Nadzorni pregled porabe proračunskih sredstev investicijsko vzdrževanje in obnova
– Zdravstvena postaja Mengeš, referenčna ambulanta in čajna kuhinja
Pregledana dokumentacija:
Zap.št.
1.

Vsebina
Prenova in najem dodatnega prostora za
referenčno ambulanto v ZP Mengeš (Gabrijela
Kovač Mohar in Melanija Nikić Gačeša)
Prenova in najem dodatnega prostora za
referenčno ambulanto v ZP Mengeš (Gabrijela
Kovač Mohar in Melanija Nikić Gačeša)

Št. dokumenta
35201-2/2017

3.

Obvestilo o zaključevanju projekta "referenčne
ambulante " in poziv nosilcem ambulante
splošne in druţinske medicine k oddaji vloge za
pridobitev referenčne ambulante

4.

Ureditev prostora referenčne ambulante in čajne
kuhinje

2.
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Datum
4.10.2017

Izdajatelj
Občina Mengeš

25.9.2017

obe
predlagateljici

024-20/2016/32

2.2.2017

Ministrstvo za
zdravje

430-19/2017

8.12.2017

Občina Mengeš

5.

Ponudba in pogodba za gradbeniško obrtniška
dela na objektu ZD Mengeš v vrednosti
30.632,42 EUR z DDV

elektronska pošta
za boris.kavcic@
menges.si

11.12.2017

Kast d. o.o.

6.

Ponudba št. 0784/2017 za izvedbo gradbeno
obrtniških in instalacijskih del na objektu
"Zdravstveni dom Mengeš" skupaj s
parafiranim osnutkom gradbene pogodbe v
vrednosti 30.195,00 EUR z DDV

elektronska pošta
za
mitja.dolinsek@m
enges.si

11.12.2017

Montaţa
Škerjanec

7.

Scan predračuna in podpisane pogodbepredračun št. 046/2017 v vrednosti 29.271,26
EUR z DDV

elektronska pošta
za
mitja.dolinsek@m
enges.si

11.12.2017

Zidarstvo
Bistrovič

8.

Gradbena pogodba z dne 12. 12. 2017 (po
ponudbi št. 046 z dne 11. 12. 2017; med Občino
Mengeš in Zidarstvo Bistrovič, Darko Bistrovič
s. p.) v vrednosti 29.271,26 EUR z DDV

9.

Račun (po pogodbi št. 046 z dne 12. 12. 2017, I.
situacija, v vrednosti 19.761,11 EURz DDV)

043-2017

22.12.2017

Zidarstvo
Bistrovič

10.

Račun (po pogodbi št. 046 z dne 12. 12. 2017,
II. situacija, znesek 5.631,76 EUR z DDV)

008-2018

5.3.2018

Zidarstvo
Bistrovič

11.

Zaključni račun (po pogodbi št. 046 z dne
12. 12. 2017, znesek 3.878,38 EUR z DDV)

011-2018

6.4.2018

Zidarstvo
Bistrovič

12.

Pomanjkljivosti na objektih CZ Mengeš in ZD
Mengeš

15.2.2018

Miloš
Dernovšek;
Mani d. o. o.

13.

Predračun, v vrednosti 2.460,65 EUR z DDV

19. 3. 2018

Zidarstvo
Bistrovič

14.

Aneks št. 1 k pogodbi Ureditev prostora
referenčne ambulante in čajne kuhinje, v
vrednosti 2.460,64 EUR z DDV

23.4.2018

Občina Mengeš

15.

Račun dodatnih del, znesek v višini
2.460,65 EUR z DDV

015-2018

30.4.2018

Zidarstvo
Bistrovič

16.

Račun, Strokovni nadzor nad GOI deli pri
izvedbi del "Preureditev prostorov za
referenčno ambulanto, osnovnega prostora,
čajne kuhinje, znesek 768,60 EUR z DDV
Tlorisi in prerez

6-07/2018

15.3.2018

Mani

December
2017
22. 1. 2018

Jasna Vrtačnik

28. 2. 2018

Zidarstvo
Bistrovičnaročnik,
Montaţa
Škerjanecizvajalec

17.
18.
19.

Naročilnica 2018000033
Knjiga obračunskih izmer
Kumulativni
pregled
izvedbe
gradbeno
obrtniških in instalacijskih del na objektu ZD
Mengeš za obdobje 1. 2. do 28. 2. 2018 –
priloga h končni situaciji, v vrednosti 26.009,75
EUR (brez DDV)
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Občina Mengeš

018-2018

Mani d. o. o.

Končna ocena, ugotovitve in mnenja


Delovna skupina pri nadzornem pregledu Investicijsko vzdrţevanje in obnovaZdravstvena postaja Mengeš-referenčna ambulanta in čajna kuhinja ni zaznala
nepravilnosti pri uporabi proračunskih sredstev Občine Mengeš.



Postopek javnega naročanja je bil izveden v skladu z zakonodajo.

2. Nadzorni pregled Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v Občini Mengeš za leto 2019
Pregledana dokumentacija













Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš št.
69-2/2019, z dne 12.4.2019,
sklep o imenovanju strokovne komisije, št. 69-2/2109, z dne 6.5.2019,
zapisnik 1. seje Komisije za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v
Občini Mengeš, z dne 16.5.2019,
odločbo o dodelitvi sredstev DT RUP Mengeš št. 69-2/2019 – 3, z dne 21.5.2019,
pogodbo o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš med
Občino Mengeš in Društvom tabornikov RUP Mengeš za leto 2019 št. 69-2/2019-4, z
dne 4.7.2019,
nalog za izplačilo v višini 1.000,00€, z dne 4.7.2019,
delno poročilo o uporabi sredstev iz občinskega proračuna 2019 št. 69-2/2019-5, z dne
30.9.2019,
nalog za izplačilo v višini 1000,00€, z dne 15.10.2019,
poročilo DT RUP Mengeš o uporabi sredstev iz občinskega proračuna 2019, št. 692/2019-6, z dne 14.4.2020, ki vključuje še podatke iz letnega poročila za leto 2019,
podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2019 in podatke iz izkaza poslovnega izida za
leto 2019,
promet konta za leto 2019 – proračunska postavka 18031 – sofinanciranje mladinskih
programov in projektov,
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš
(neuradno prečiščeno besedilo).

Končna ocena, ugotovitve in mnenja




Odgovorna oseba s strani Občine Mengeš, Marko Kocjan, je pravočasno, v
dogovorjenem roku pripravil zahtevano dokumentacijo.
Vsi pregledani dokumenti so opremljeni z ustreznimi številkami, datumi, ţigi in
podpisi odgovornih oseb. Prav tako tudi vsi nalogi za izplačilo, podpisana sta tako
Marko Kocjan – skrbnik pogodbe in ţupan Franc Jerič.
Na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini
Mengeš za leto 2019 je prispela ena vloga – Društvo tabornikov, Rod upornega
plemena Mengeš, Muljava 4, 1234 Mengeš.
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Iz zapisnika 1. seje komisije za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v
Občini Mengeš, ki jo je dne, 6.5.2019, imenoval ţupan Franc Jerič, je razvidno, da je
bila vloga pravočasna, pravilno označena in popolna.
Poraba denarnih sredstev (v višini 2.000,00 €) je smotrno namenjena za izvedbo
letnega programa in akcij DT RUP Mengeš (Poročilo o uporabi sredstev iz občinskega
proračuna 2019).
Pregledana dokumentacija izkazuje, da so proračunska sredstva porabljena
transparentno in namenjena za izvedbo mladinskih programov in projektov DT RUP
Mengeš.
Pri pregledu posredovane dokumentacije Nadzorni odbor ni zaznal nenamenske
porabe proračunskih sredstev Občine Mengeš.

3. Nadzorni pregled Zaključni račun proračuna občine Mengeš za leto 2019
Pregledana dokumentacija
1. Dokument: Izjava o oceni notranjenega nadzora javnih financ 26.2.2020
Nadzorni odbor ugotavlja, da je omenjena izjava brezpredmetna, saj se ocena nanaša
na Zaključni račun za leto 2018.
Pojasnilo predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: ocena se ne nanaša na Zaključni
račun za leto 2018, ampak je bila v letu 2019 narejena notranja revizija, pri kateri je
bil predmet revidiranja Zaključni račun 2018. Izpolnjena Izjava o oceni notranjenega
nadzora javnih financ je za leto 2019 in tako ni brezpredmetna.
2. ZK I. splošni del, str. 1/5: Skupina kontov 741 Poraba prejetih sredstvev iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav v
višini sredstvi 16.473,00 €
Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 10 navaja: Na tej skupini kontov so bila za leto 2019 načrtovana sredstva v
višini 16.473,00 € in sicer iz naslova kohezijskega sklada za investicijo izgradnja
komunalne infrastrukture v občini Mengeš. Prihodki so se načrtovali na podlagi
Aneksa št. 3 k pogodbi o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (podpisan
26. 4. 2019), za strokovni nadzor pri omenjeni investiciji. Zaradi tehničnih težav do
realizacije v letu 2019 ni prišlo, smo pa omenjena sredstva že prejeli nakazana 10. 1.
2020.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Potrebna je obrazloţitev, na
kaj se je Aneks št. 3 (kopija Aneksa) nanašal, točno za katera sofinacirana dela na
komunalni infrastukturi so se nanašala, ali so bila predvidena v NRP-jih in kaj se
planira z ţe nakazanimi sredstvi 16.473,00 €.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020 in 9.6.2020:
Povračila iz kohezijskega sklada po osnovni izvajalski pogodbi, so bila zaključena ţe
v letu 2018. Ker je del izplačil, ki se je nanašal na strokovni nadzor pri izgradnji
komunalne infrastrukture (kanalizacije) zapadel v leto 2019, je bila potrebna sklenitev
Aneksa št. 3 k Pogodbi o sofinanciranju. Aneks se je nanašal na izvedbo storitev
inţenirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov
pri izvedbi operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domţale 5

Kamnik, Občina Mengeš z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture v severnem in
vzhodnem delu mesta. Aneks je bil sprejet zgolj zaradi spremembe ocenjene
pogodbene dinamike izplačil – letom, v katerih se je pridobilo kohezijska sredstva
(2016, 2017, 2018) je bilo dodano tudi leto 2019. Aneks št. 3 k Pogodbi o
sofinanciranju je v prilogi (priloga 1, posredovana s strani predstavnice Občinske
uprave 8.7.2020). Realizacije ni bilo, ker so bile tehnične teţave z izplačilom s strani
Ministrstva za okolje in prostor. Izplačilo je bilo 10.1.2020.
Z ţe nakazanimi sredstvi (16.473,00 €) se ne načrtuje še nič, izkazana so v
integralnem proračunu. Sredstva se bodo na novo razporejala pri rebalansu, ki pa se
tudi ţe pripravlja.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: konto, na katerem so
prikazana sredstva, ki jih Občina Mengeš dobi od države za razne projekte, s
katerimi kandidira za sofinanciranje države?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020:
7400 prejeta sredstva iz drţavnega proračuna.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 9.6.2020: iz katerih dokumentov je
razvidno, koliko sredstev je bilo porabljenih iz državnega proračuna po Zakonu
o financiranju in vrste investicij?

-

Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 9.6.2020:
Priloge, ki izkazujejo porabo sredstev iz drţavnega proračuna po Zakonu o
financiranju in vrste investicij:
Odločba MIZŠ o sofinanciranju izbranih investicij v novogradnje pokritih športnih
objektov v letu 2019 (priloga št. 2) – gre za investicijo izgradnje nove športne dvorane
Mengeš.
Pogodbo o sofinanciranju projekta "Rekonstrukcija dela javne poti JP 753022 LokaDobeno", iz katere so razvidni vsi podatki o sofinanciranju izvedbe investicijskega
projekta na podlagi ZFO-1 (priloga št. 3).
Izpis kartice konta 7400, iz katere so razvidna navedena nakazila iz drţavnega
proračuna za investicije (priloga št. 4).

3. ZK II. Posebni del: str.1/18: 01/ Politični sistem 0101/ 01004/ 4209 drugi
operativni odhodki - indeks 551,9
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Poraba postavka
01004 je bila v višini planiranih sredstev. V konto 4209 drugi operativni odhodki
sodijo tudi izplačani zneski avtorskih honorarjev, ki so bili za ta konto prenizko
planirani, zato je izraţen tako visok indeks.
4. ZK II. Posebni del: str.1/18: PP 01001/4029 Drugi operativni odhodki: 21.961,00
€; PP 01004/4020 Pisarniški in splošni material in storitve: 9.556,00 €
Vprašanje predstavnici Občinske uprave: kaj vse obsegata konta oz. kakšna je
vsebinska razlika med njima? Obrazložitev Zaključnega računa proračuna
Občine Mengeš za leto 2019 na strani 20 je splošna: Ocena uspeha pri doseganju
dolgoročnih ciljev podprograma - Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili
usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. Letni cilji podprograma V letnem cilju je bila prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in
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komisijami, županom in občinsko upravo) uresničevanje strategije razvoja občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in
učinkovitosti -Letni cilj je bil zasledovan tako, da je bil vsem zainteresiranim na enem
mestu omogočen dostop do celotnega gradiva sej občinskega sveta (gradivo, poročila
delovnih teles, amandmaji, sprejeti sklepi, …).
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020 Postavka
01001/4029 - Drugi operativni odhodki zajema stroške izplačanih sejnin članom
Občinskega sveta Občine Mengeš.
Postavka 01004/4020 – Pisarniški splošni material in storitve zajema stroške priprave
in tiskanja Uradnega vestnika Občine Mengeš, tiskane in vezava gradiva za Občinski
svet Občine Mengeš, snemanje sej Občinskega sveta, stroški povezani z ţalno sejo po
pokojnem častnem občanu, voda v plastenkah, grafična vezava Uradnega vestnika,
distribucija gradiva za Občinski svet.
5. ZK II. Posebni del: str.5/18: PP 04010 Stroški sodnih postopkov in pravno
svetovanje v vrednosti 15.745,68 €. Obrazložitev Zaključnega računa proračuna
Občine Mengeš za leto 2019 na strani 72 ni konkretna: navedene postavke se
financirajo stroški za opravljene odvetniške storitve, storitve notarjev, za sodne
postopke in pravno svetovanje.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave: Zakaj potrebuje Občina pravno
svetovanje, če ima zaposlenega pravnika, razen seveda v primerih nastopanja pred
Okroţnim sodiščem, kjer je potreben drţavni pravosodni izpit? Oziroma povedano
drugače: za kaj Občina potrebuje pravno svetovanje oz. na katerem področju?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Občina
potrebuje pravno svetovanje pri zahtevnejših javnih naročilih in pri sodnih postopkih
pred sodišči. Sem spadajo tudi notarske storitve (sestave pogodb in overovitve, sestave
notarskih zapisov, itd). Kot je verjetno NO znano, Občinska uprava nima notranjih
organizacijskih enot, ampak gre za enovito upravo. Posledično temu nima organizirane
pravne sluţbe. Občina nima zaposlenega pravnika, katerega delo bi bilo pravno
svetovanje. Res pa je, da je direktor OU po poklicu pravnik, kar je za ta poloţaj tudi
sprejemljivo in zaţeljeno. Ni pa osnovna naloga direktorja, da se poleg svojega dela
ukvarja tudi z vsemi pravnimi zadevami.
6. ZK II. Posebni del: str.5/18: PP 04001/4020 Internetna stran Občine Mengeš:
13.971,00 €
Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 27 je splošna: ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:
sredstva so bila porabljena za urejanje in posodabljanje spletne strani Občine Mengeš
in stroške projekta Moja Občina. Letni cilji podprograma: vzdrževanje obstoječe
spletne strani in sprotno ažuriranje le-te. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih
letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: letni cilj je bil dosežen, saj se je v
skladu s načrtom prenovila spletna stran Občine Mengeš.
Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 68 je splošna: Postavka vključuje kritje stroškov vzpostavitve informacijske
infrastrukture, torej informatizacije uprave in subjektov občine v javnem interesu na
državni hrbtenici (CVI), sredstva za oglaševalske in računalniške storitve, za spletno
stran ter stroške naročnine za internet (Telekom). Ocena uspeha pri doseganju
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zastavljenih ciljev: Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00
€, s prerazporeditvami so bila sredstva znižana na 13.971,00 €. Realizacija je znašala
12.309,97 €. V dobi informacijske tehnologije je za občino pomembno, da si prizadeva
pri izboljšanju informacijske infrastrukture. V tem smislu smo tudi v letu 2019 sledili
zadanim ciljem, saj smo pokrili stroške telekomunikacijskih storitev in interneta ter
zagotavljali delovanje in urejanje spletne strani, ki nudi ključne podatke o občini,
veljavne obrazce in druge informacije javnega značaja.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj vse obsega ta postavka
PP 04002/4202 Nakup opreme: 17.069,00 €? Kdo je izvajalec storitve?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Na PP
04001/4020 Internetna stran občine so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva
v višini 15.000,00 €, s prerazporeditvami so bila sredstva zniţana na 13.971,00 €,
realizacija pa je znašala 12.309,97 €.
Omenjena sredstva predstavljajo:
Powercom d.o.o. gostovanje na spletnem strežniku
Powercom d.o.o. gostovanje za e-mail naslove
Janez Pirš s.p.
urejanje in nalaganje vseh
dogodkov in objav
Powercom d.o.o. nova izdelava spletne strani
Publica
priprava besedil za spletno stran
Telekom d.d.
telefonske storitve

872,30
12,20
2.985,00
5.462,55
2.487,50
490,42
12.309,97

V dobi informacijske tehnologije je za občino pomembno, da si prizadeva pri
izboljšanju informacijske infrastrukture. V tem smislu smo tudi v letu 2019 sledili
zadanim ciljem, saj smo pokrili stroške telekomunikacijskih storitev in interneta ter
zagotavljali delovanje in urejanje spletne strani, ki nudi ključne podatke o občini,
veljavne obrazce in druge informacije javnega značaja.
Sredstva v višini 17.069,00 €. s postavke 04002/4202 so bila namenjena za zamenjavo
stare telefonske centrale z novo. Stare centrale ni bilo moč več popravljati, niti se ni
moglo dodati nobenega telefona. Nova centrala je digitalna z moţnostjo priklopa
novih telefonskih aparatov. Preostali strošek pa predstavljajo nabavo strojne
računalniške opreme za potrebe uprave.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 9.6.2020: Pojasnite, katere nove
funkcionalnosti je zaznati na novi spletni strani glede na prejšnjo spletno stran
občine?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 15.6.2020: Izdelava spletne
strani je v zaključni fazi. Spletna stran Občine Mengeš je bila deleţna tehnične in
vsebinske prenove. Pri vsebini smo dali večji poudarek napovedi dogodkov, dodali
smo posebno rubriko, ki je namenjena predstavitvi aktivnosti društev ter na enem
mestu zdruţili informacije o sprehajalnih in kolesarskih poteh ter drugih vsebinah, ki
jih ponuja Občina Mengeš. Tehnično pa bo spletna stran prilagojena za enostavnejšo
uporabo na različni napravah, uporabljena je novejša tehnologija, ki prilagaja
prikazovanje informacij glede na širino ekrana ter struktura spletne strani, ki omogoča
dostop do informacij z minimalnim številom klikom (poskušali smo omogočiti dostop
do vseh vsebin z maksimalno tremi kliki). S tem smo se ţeleli prilagoditi vse
pogostejši uporabi mobilnih telefonov pri iskanju informacij. Spletna stran bo v celoti
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skladna z novim GDPR, na voljo bodo elektronski obrazci z obrazloţitvami kako in
kje se shranjujejo posredovani osebni podatki.
7. ZK II. Posebni del: str. 6/18: 04039003 /razpolaganje z občinskim premoženjem:
PP 04014/ VVZ Mengeš /4202 - Nakup opreme (indeks 138,1).
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj je bilo kupljeno in
razlog za povišanje za 13.728,00 €?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: VVZ Mengeš
je za leto 2019 podal predlog za porabo sredstev proračuna za leto 2019 za
investicijsko vzdrţevanje. Predlog je vseboval ureditev garderob v enoti Sonček,
dobava opreme za skupine Pikapolonice in Metulji v enoti Gobica, nabavo
ognjevarnih omar za tajništvo in računovodstvo, novega streţnika in industrijskega
sušilnega stroja. Razlog za povišanje za cca 13.000,00 € je nujna nabava oziroma
zamenjava bojlerja za toplo sanitarno vodo v VVZ Gobica. Strošek je bil 12.081,54
€.
8. ZK II. Posebni del: str.7/18: PP 06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave
vrednost 17.046,35 €
Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 82: iz postavke se financira plačila po pogodbah o delu, ki so sklenjene z
namenom izvajanja zakonsko določenih nalog, za katere Občina nima zadostnih
kadrov.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: katere naloge se izvajajo
zaradi pomanjkanja kadrov in katerih kadrov ?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Občina ne
razpolaga s strokovnjaki s področja urejanja prostora, z davčnega področja, področja
notranjih revizij, itd. Pri odgovoru na to vprašanje tudi smiselno upoštevajte odgovor
pod točko 4 in obrazloţitve zaključnega računa str. 81: Realizacija je znašala
17.046,35 € in sicer so bila sredstva porabljena za izplačilo pogodbe o opravljanju
občasnega dela ali začasnega dela upokojenca za izvedbo rednega letnega popisa
osnovnih sredstev, avtorske pogodbe za svetovanje o delu nadzornega odbora ter za
strokovna svetovanja na področju prostorskega načrtovanja in vodenje postopkov
zahtevnejših javnih naročil. Izplačani so bili tudi stroški za izvedbo notranje revizije
družbi IJFP re-vizija d.o.o. in stroški za opravljanje storitev davčnega in poslovnega
svetovanja v vezi z izgradnjo telovadnice/športne dvorane Mengeš.
9. ZK II. Posebni del: str.9/18: 1302 Cestni promet in infrastruktura - PP 13003
Konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj predstavlja izdatek
8.615,42 €?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Izdatek
predstavlja namestitev nove zaščitne kovinske mostne ograje na mostu na Grajski
cesti. Stara ograja je bila dotrajana in nevarna.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 9.6.2020: Prosimo za račun storitve in
natančno lokacijo izvedbe.
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Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 15.6.2020: Prilagamo račun
s prilogami (priloga št. 5 k temu poročilu), in sicer za montaţo ograje na mostu na
Grajski cesti 3.
10. ZK II. Posebni del: str.9/18: 1302 Cestni promet in infrastruktura PP 13008
konto 4021 4.087 € in konto 4208 69.156,95 €
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj predstavlja izdatek
4.087,00 € na kontu 4021 in na kontu 4208? Spisek pravnih oseb s posameznimi
izdatki za skupni znesek 69.156,95 €?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020:
4.087,00 € - Izdelava investicijske dokumentacije IP za projekt rekonstrukcije dela
ceste Dobeno-Studenec, izvajalec Milt d.o.o.,
10.492,00 € - Izdelava idejnega projekta dvonivojskega parkirišča, izvajalec
Arhitekturni atelje Uršula Lenščak s.p.,
2.480,00 € - Izdelava načrta kanalizacije Gorenjska cesta – Drnovo 3, izvajalec PNZ
d.o.o.,
4.489,60 € – Izdelava zazidalnega preizkusa za umestitev zbirnega centra Mengeš,
izvajalec LUZ d.d.,
3.355,00 € - Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo – PZI - izgradnja pločnika
ob Kamniški cesti, izvajalec AIA inţeniring, d.o.o., Ljubljana,
2.745,00 € - Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev predhodnega mnenja s
strani RS Direkcije za ceste – obnova asfaltne površine in umestitev pločnika z
navezavo na obstoječe stanje – Kolodvorska cesta, izvajalec AIA inţeniring, d.o.o.,
Ljubljana,
2.074,00 € - Izdelava projektne dokumentacije idejni projekt – IDP za izgradnjo
pešpoti ob potoku Pšata, izvajalec AIA inţeniring, d.o.o., Ljubljana,
8.039,80 € - Izdelava projektne dokumentacije – rekonstrukcija vozišča, izgradnja
pločnika in kolesarske poti na Kolodvorski cesti, izvajalec AIA inţeniring, d.o.o.,
Ljubljana,
1.161,55 € - Izdelava PZI načrta prestavitve TK vodov ob Kolodvorski cesti, izvajalec
Biro Lovšin d.o.o.,
23.912,00 € - Novelacija idejne zasnove - Prostorska preureditev OŠ Mengeš,
izvajalec IBE, d.d., svetovanje,
2.928,00 € - Predstavitev idejne zasnove prostorske preureditve OŠ Mengeš na seji
učiteljskega zbora, izvajalec IBE, d.d., svetovanje,
650,00 € - Izdelava geomehanskega poročila o pogojih nadgradnje veznega trakta OŠ,
izvajalec ASSAN, Nives Bartol Pohl s.p.,
6.830,00 € - Izvedba preiskav materialno tehničnega stanja obstoječe nosilne
konstrukcije OŠ, izvajalec ASSAN, Nives Bartol Pohl s.p..
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Prosimo za dokument in
hkrati predstavitev s strani Anje Kuret dokumenta Novelacija idejne zasnove –
prostorska preureditev OŠ Mengeš, izvajalec IBE, d.d.
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Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 15.6.2020: Zaradi
obseţnosti dokumentacije, in sicer zajema cel registrator, je kopiranje ali skeniranje
nesmiselno. Najbolje bi bilo, da si omenjen registrator vzamete v upogled za sejo NO.
Predstavitev in namen dokumentacije je razvidna iz tekstualnega dela oz. tehničnega
opisa v sklopu IDZ dokumentacije.
11. ZK II. Posebni del: str. 9/18: PP13002 Zimsko vzdrževanje cest, konto 4025
tekoče vzdrževanje 183.944,01 €
Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 90:
Izvajanje zimske službe je ena izmed prednostnih nalog vzdrževalca javnih poti in
občinskih cest v zimskem času na območju Občine Mengeš. Z izvajanjem te obvezne
gospodarske javne službe mora Občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti
ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, šolo, po opravkih) in
izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo javne razsvetljave,
dostop policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite,
reševanja in pomoči). Zimska služba se začne izvajati po pogodbi s 15. 11. in zaključi
s 15. 3. naslednje leto.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Vrednost je izjemno visoka,
glede na dejstvo, da zim skoraj nimamo več, obenem kje in kako koncesionar
izvaja javno službo. Nejasno obrazloženo tudi ob dejstvu, da med drugim občina
navaja praznjenje posod z odpadki - ali ni za to zadolženo JP Prodnik Domžale?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Zimsko sluţbo
oziroma oziroma zimsko vzdrţevanje občinskih cest v Občini Mengeš na podlagi
podpisane koncesijske pogodbe za opravljanje rednega zimskega vzdrţevanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Mengeš, z dne 09.11.2018.
Dela izvaja podjetje HNG d.o.o., Prešernova cesta 35, Mengeš. Dela zimske sluţbe se
izvajajo v terminu od 15.11. do 15.03. oziroma po potrebi tudi v primeru, da so
vremenske razmere izven tega termina določene zimske sluţbe. Koncesionar izvaja
zimsko sluţbo na 7,573 km LC (lokalnih cest), 4,146 km LZ (lokalnih zbirnih cest) in
na 44,466 km JP (javnih poti). Skupno torej na 56,185 km cest. Dela zimske sluţbe
vsebuje tudi čiščenje pločnikov 10.000,00m2, avtobusnih postajališč in drugih javnih
površin. V tem obdobju koncesionar skrbi tudi za redno vzdrţevanje cest, ki vsebuje
npr. krpanje makadamskih vozišč, popravilo bankin z dosipom materiala, krpanje
udarnih jam s hladno asfaltno maso, zamenjavo poškodovane vertikalne prometne
signalizacije in druga manjša vzdrţevalna dela, ki so nujno potrebna za varen in
nemoten promet.
Za vsa izvedena dela so predloţeni in dostavljeni dnevniki pregledov cest in dela
preglednika, prav tako so za vsa izvedena dela vodeni gradbeni dnevniki z vpisanimi
količinami in lokacijami izvedbe. Vsa dela zimske sluţbe in vzdrţevalna dela so
predhodno potrjena s strani uprave Občine Mengeš.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 9.6.2020: prosimo za dnevnike
pregledov cest in delo preglednika ter gradbene dnevnike z vpisanimi količinami
in lokacijami izvedbe.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 15.6.2020: Zaprošena
dokumentacija: dnevniki pregledov cest in delo preglednika ter gradbeni dnevniki za
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izvajanje del zimske sluţbe je zelo obseţna in sicer zajema cel registrator, zato je
kopiranje ali skeniranje nesmiselno. Najbolje bi bilo, da si omenjen registrator
vzamete v upogled za sejo NO.
12. ZK II. Posebni del: str. 9/18: 1102/program reforme kmetijstva in
živilstva/11029003 zemljiške operacije. Indeks 0
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Zakaj je indeks 0 in ni bilo
realizacije?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Postavka
11007 – Komasacija in agromelioracije Drnovo, predstavlja projekt, ki je zastavljen
kot skupni projekt treh Občin: Občine Kamnik (nosilna občina), Občine Komende in
Občine Mengeš kot partnerski občini. Dejstvo namreč je, da celoten projekt
komasacije in agromelioracije v celoti vključno z DDV plača drţava preko evropskih
sredstev. Občina Kamnik kot nosilna Občina sproti plača oziroma zaloţi sredstva za
pozamezne račune, ki jih v nadaljevanju dobi povrnjena od drţave. Občina Komenda
in Mengeš pa morata za čas trajanja projekta imeti v proračunu predvidena sredstva
zgolj za morebitno plačilo, v primeru, da zahtevek Občine Kamnik do drţave ne bi bil
priznan.
13. ZK II. Posebni del: str.10/18: 1302 Cestni promet in infrastruktura PP13093
K4208: 1.073,60 €
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020:
1.073,60 € in izdajatelja računa?

Kaj predstavlja izdatek

Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: 1.073,60 € izdelava geodetskega načrta za potrebe projektiranja nivojskega parkirišča, izvajalec
ABC GEO d.o.o.
14. ZK II. Posebni del: str.10/18: 1302 Cestni promet in infrastruktura PP 13092
K4208: 4.727,74 €
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj predstavlja
izdatek 4.727,74 € in izdajatelja računa.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020:
2.318,00 € - Izvajanje strokovnega nadzora nad GOI deli pri delni rekonstrukciji ceste
Studenec, izvajalec Mani d.o.o.
1.250,74 € - Koordinacija na gradbišču pri izvedbi delne rekonstrukcije dela ceste
Studenec, izvajalec Varstvo d.o.o.
1.159,00 € - Izdelava varnostnega načrta, pri izvedbi delne rekonstrukcije dela ceste
Studenec, izvajalec Varstvo d.o.o.
15. ZK II. Posebni del: str.10/18: PP 13108 - Protiprašna zapora ceste – Loka
45.169,00 €.
.
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Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 98: Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo protiprašne zapore na
delu makadamskega cestišča JP 753171 v dolžini 230 m vključno s kompletnim
izkopom nenosilnega materiala.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Obrazložitev na strani 98 je
splošna, saj naj bi šlo po videnih podatkih za 230 m, kar se nam zdi vprašljiva
namenska in smotrna poraba proračunskih sredstev
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Občina Mengeš
je v letu 2019 izvedla protiprašno zaporo na delu Ropretove ceste – od lovske koče
do naselja Loka v delu, kjer je bil še makadam. Na celotnem odseku, kjer je potekala
gradnja, je bil izveden izkop nenosilnega materiala, kar je bilo nujno zaradi večkrat
prekopane ceste. Pred leti se je na tej trasi izvajala gradnja kanalizacije in potem
naknadno še vgradnja NN kanalizacije. Za dodatna dela je bil podpisan Aneks k
pogodbi. Dodatna dela so nastala zaradi zahteve lastnikov po ureditvi zemljišča (njiv),
kamor se je z leti cesta širila. Odstranjen je bil pesek in zemljišče urejeno z zemljino.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Prosimo za aneks za
dodatna dela in dokument zahteve lastnikov po ureditvi zemljišča.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Zahteva
lastnika (g. Gašperlin Boštjan) uzorpiranega zemljišča po ureditvi v prvotno stanje je
bila podana ustno. Aneks prilagamo (priloga št. 1 v elektronskem sporočilu Kuret
15.6.2020) oz. priloga 6 k temu poročilu.
16. ZK II. Posebni del: str.10/18: 13029002/investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest/ 13093 Južna povezovalna cesta - indeks 20,7
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Zakaj projekt ni bil
realiziran v celoti?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Postavka je
namenjena izgradnji povezovalne ceste od rondoja pri Izi mobilu – Slovenska cesta do
Liparjeve ceste in preko Pšate proti Ropretovi cesti – bivša Opekarna z navezavo na
novo sosesko ME 64, prej ME 25 Mali Mengeš. Projekt je na začetku vezan na
operativni prostorski načrt OPPN za območje novo predvidene ceste, za katerega bo
moţna gradnja ceste šele po sprejetju OPPN. V letu 2019 je bil pričet postopek
izdelave OPPN za novo povezovalno cesto. Izdelava OPPN se je pričela. V letu 2020
smo odkupili zemljišče med rondo Izi mobili in Liparjevo cesto. OPPN je trenutno v
fazi zbiranja mnenj nosilcev urejanja v prostoru. Na podlagi teh mnenj – smernic bo
potrebno izdelati med drugim hidrološko hidravlično študijo, saj bodoča cesta prečka
potok Pšata, potrebno bo izdelati projekt prestavitve elektro kablov, morda tudi
CPVO. Vse navedeno in druge rešitve bodo vključene v OPPN. Predvideva se
obravnava OPPN na seji OS – prvo branje konec leta 2020. Izdelava OPPN se bo
gotovo nadaljevala še v letu 2021, ko naj bi bil sprejet. V nadaljevanju sledi izdelava
potrebnih projektov DGD in PZI ter fazna gradnja nove ceste, ki bo odvisna od
sredstev proračuna. Projekt je večletni projekt.
17. ZK II. Posebni del: str.11/18: 1302 Cestni promet in infrastruktura PP 13024
K4024: 78.418,41 €
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Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj predstavlja izdatek
78.418,41 € in izdajatelja računa ter specifikacija del?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020:
Izdatek 78.418,41 € na postavki 13024, cestna razsvetljava – obnova javne
razsvetljave - vsebuje:
- Izvedba nove javne razsvetljave na Šubljevi ulici, izvedba nove javne razsvetljave
na Janševi ulici, izdelava izvedbenega načrta na novo javno razsvetljavo na
Dobenem, izdelava nove javne razsvetljave na Dobenem na odseku med Kmečki
turizem Blaţ in Dobenski hram, ureditev prekopov po izvedbi nove javne
razsvetljave na Dobenem, redna intervencijska dela na objektu javna razsvetljava,
ki jih izvaja koncesionar javne razsvetljave v občini Mengeš, podjetje Petrol d.d.o..
18. ZK II. Posebni del: str.11/18: 1302 Cestni promet in infrastruktura PP 13070
K4025: 17.069,61€
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj predstavlja izdatek
17.069,61 € in izdajatelja računa?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Postavka 13070
–– stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno razsvetljavo v Občini
Mengeš. Izdatek 17.069,61 € predstavlja /del/ letnega plačila GJS javne razsvetljave.
Letno plačilo se obračunava na podlagi zaključka izvedenih del prenove javne
razsvetljave v Občini Mengeš in v skladu s koncesijsko pogodbo št. 430-17/2012 za
opravljanje gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanja
javne razsvetljave. V posameznem obračunskem obdobju se izvaja plačilo letne
akontacije vsak mesec v višini 1/12 letnega plačila koncendenta po formuli,
opredeljeni v 28. členu koncesijske pogodbe. Letno plačilo koncendenta = referenčna
poraba (v kWh) električne energije x 0,9 + poraba na novoinštalirani moči – dejanska
poraba (v kWh) električne energije) x povečana cena električne energije v tekočem
letu pogodbe (EUR/ kWh) + referenčni stroški vzdrţevanja x 0,9 + stroški
vzdrţevanja novoinštalirane razsvetljave.
19. ZK II. Posebni del: str.12/18: PP 15014 Gradnja in investicijsko vzdrževanje
kanalizacijskega sistema v občini Mengeš 99.215,36 €.
Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 109-110: Sredstva postavke so namenjena vzdrţevanju in gradnji
kanalizacijskega sistema v občini Mengeš. V načrtu razvojnih programov so
načrtovana sredstva namenjena vzdrževanju obstoječega in gradnji novega
kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš. Za leto 2019 so bila planirana naslednja
obnovitvena dela:
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Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Glede porabe proračunskih
sredstev, na kateri pogodbeni ali zakonski podlagi je vzdrževanje in obnova
kanalizacije v pristojnosti financiranja Občine in ne JP Prodnik Domžale?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Pojasnjujemo,
da vsa investicijsko vzdrţevalna dela na kanalizaciji in vodovodu financirajo
(neposredno) občine. JKP Prodnik za Občino Mengeš po principu in-house naročanja
nastopa kot pooblaščeni investitor Občine Mengeš v skladu s predpisi in sklenjenimi
pogodbami o izvedbi in vodenju investicij. Gre za pogodbe, ki jih po pooblastilu
Občine Mengeš z izvajalci sklepa pooblaščeni investitor, JKP Prodnik, plačilni promet
pa se izvaja neposredno med izvajalci in investitorjem, Občino Mengeš. Po istem
principu poteka tudi izvajanje investicijsko vzdrţevalnih del Centralne čistilne
naprave Domţale-Kamnik. Pravilnost izvajanja in-house naročil je bila ţe preverjena s
strani Računskega sodišča, ki je skladnost takšnega načina poslovanja potrdilo.
20. ZK II. Posebni del: str.12/18: 1502/15029001/Zbiranje in ravnanje z odpadki indeks 36,7. PP 15007 Ekološki otoki - indeks 0.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Za obe postavki prosimo za
pojasnilo.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Občina Mengeš
vsako leto predvidi sredstva v proračunu za postavitev novih in vzdrţevanje obstoječih
ekoloških otokov. Ker obsega del ni mogoče zanesljivo napovedovati, se v proračunih
predvidijo pavšalne vrednosti. V letu 2019 ni bilo poškodb na obstoječih ekoloških
otokih, prav tako pa zaradi (še) neurejenih lastniških razmerij ni bilo postavljenih
novih ekoloških otokov.
Planiranje in zagotavljanje sredstev na proračunskih postavkah 15009 (CRO -Center
za ravnanje z odpadki) in 15018 (Obratovalni stroški zaprte deponije nevarnih
odpadkov Dob) je usklajeno z upravljavcem (JKP Prodnik) in ostalimi občinami. Na
PP 15009 je bilo letos 67,1% realizacija, na PP 15018 ni bilo realizacije.
Na postavki »Zbiranje in ravnanje z odpadki« je bila v letu 2019 tako 36,7%
realizacija.
21. ZK II. Posebni del: str.13/18: 1603/Komunalna dejavnost/16039001/ oskrba z
vodo/ 4208 Študije o izvedljivosti projektov - indeks 181,9.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Utemeljitev porabe.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020:
V sklopu štirimestnega konta 4208 so zajeti šestmestni konti 420801 Investicijski
nadzor (realizacija 927,52 € – 100%), 420802 Investicijski inţeniring (realizacija
4504,32 EUR – 100%) in
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija (realizacija 12.760,00 – 127%). V
letu 2019 je bila s strani pooblaščenega investitorja, JKP Prodnik, pridobljena PZI
dokumentacija za obnovo naslednjih vodovodov: Glavarjeva, Zoranina, Muljava,
Japljeva, Staretova, Dragarjeva, Medvedova.
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16039003/ objekti za rekreacijo/ 16013 otroška igrišča /indeks 109,7 (+4061€) +
4025/ tekoče vzdrževanje indeks 114,9 + 4205 inv. vzdrževanje in obnove indeks 125,2. Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Kaj konkretno
je bilo izvedeno, narejeno?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Na postavki
otroška igrišča se je v letu 2019 izvedel letni pregled ustreznosti otroških igral na
vseh otroških igriščih v Občini Mengeš. Na Levčevi ulici se je na otroškem igrišču
postavila zaščitna ograja višine 4 m po celotni dolţini igrišča, kjer meji na privatno
zemljišče. V lanskem letu je bilo postavljeno in opremljeno z novimi igrali (gugalnica,
plezalna mreţa, klopi, koši za smeti ) novo otroško igrišče ob Bognarjevi ulici. Izvedla
so se nujna popravila in zamenjava otroških igral na Hribarjevi ulici in namestitev
novih klopi in miz na otroškem igrišču na Hribarjevi ulici. Vzdrţevalna dela so se
izvajala tudi na preostalih otroških igriščih po Občini Mengeš.
16039003/PP16059 Trim steza - indeks samo 46. Vprašanje predstavnici
Občinske uprave 15.4.2020: Zakaj samo toliko?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020:
Na trim stezi so se izvajala dela odstranitve nevarnih in padlih dreves, ureditve
telovadne postaje (št.16), popravilo zaščitnih ograj na trim stezi. Planirana so bila še
dela zamenjave in ureditve še ene telovadne postaje, kar ni bilo izvedeno, vendar bo
realizacija v letu 2020.
16039003/16058/zelene rekreacijske površine - indeks 114.
Vprašanje
predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Konkretno, kaj je bilo izvedeno?
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Stroški
postavke 16058 so v večji meri namenjeni za strojno in ročno košnjo zelenih
rekreacijskih in drugih površin v Občini Mengeš. Enkratna košnja se izvaja na na
70.000 m2 omenjenih površin, na 70 lokacijah po celotni Občini Mengeš. Število
košenj travnatih površin je odvisna predvsem od vremenskih razmer in posledično je
bilo potrebno v letu 2019 izvesti tudi košnjo več od planiranih košenj travnatih
površin. Poleg tega se s postavke financira tudi vzdrţevanje cvetličnih nasadov in
vsa druga manjša vzdrţevalna dela (ţive meje, pletje drugih površin npr. pri
spomenikih ipd.). V lanskem letu so bila sredstva postavke namenjena tudi za
ureditev površine za »Zajčevo vilo« na Glasbilarski cesti v zelenico. Okolica je bila
pred in za objektom izredno zanemarjena.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 9.6.2020: prosimo za pogodbo postavke
16058.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Prilagamo
pogodbi (priloga št. 7 mail Kuret Anje 15.6.2020 oz. priloga 7 k temu poročilu). Prva
je veljavna od 21. 5. 2018 do 21. 5. 2019 in druga od 14. 6. 2019 do 31. 12. 2019.
Navedeni pogodbi se nanašata na 5 proračunskih postavk (16058, 13097, 18032,
15006 in 16060). Prilagamo tudi naročilnico (priloga št. 8 Anje Kuret mail 15.6.2020
oz. priloga 8 k temu poročilu) izvajalca Kosec Miha s.p. za preureditev okolice
objekta Zajčeva vila in konto kartico celotne realizacije postavke 16058 (priloga št. 9
Anje Kuret oz. priloga 9 k temu poročilu).
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22. ZK II. Posebni del: str.13/18:
62.674,00 €

PP16058, konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2019 na
strani 115: Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje redne košnje zelenih
rekreacijskih in drugih površin v Občini Mengeš. Vsakoletno se izvaja najmanj 8 kratna redna košnja cca 60.000 m2 zelenih površin oziroma glede na vremenske
razmere po potrebi. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje cvetličnih nasadov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: V sprejetem proračunu so bila
sredstva načrtovana v višini 55.000,00 €, nato pa so bila s prerazporeditvami zvišana
na 62.674,00 €. Realizacija je znašala 62.673,28 €. V letu 2019 se je izvajala dodatna
košnja vseh zelenih in rekreacijskih površin vključno z dodatnimi površinami pri
krožiščih.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: obrazložitev porabe sredstev
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Sredstva so bila
porabljena za namen, kot je bilo navedeno v obrazloţitvi proračuna in sicer za
hortikulturno ureditev površin v urbanem okolju (cesti, ureditev javnih otroških igrišč)
z izvajanjem redne mesečne košnje oziroma po potrebi glede na vremenske razmere
in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah (preureditev parka in
zelenic ob Slovenski cesti za in pred trgovino Mercator). Sicer so sredstva na
postavki v večini namenjena za redno mesečno košnjo zelenih rekreacijskih in drugih
zelenih površin v Občini Mengeš.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 9.6.2020: prosimo za pogodbo (4025 –
tekoče vzdžrevanje, javne površine, ureditev igrišč, hortikulturna ureditev).
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 9.6.2020: Odgovor na
vprašanje je enak kot v prejšnji točki, saj zajema isto proračunsko postavko (16058).
23. ZK II. Posebni del: str.16/18: 1805, 18059001 Programi športa 1825, konto 4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring: 105.502,30 €.
Vprašanje predstavnici Občinske uprave 15.4.2020: Obrazložitev porabe
sredstev.
Pojasnilo – obrazložitev predstavnice Občinske uprave 27.5.2020: Splošna
obrazloţitev proračuna je v splošnem delu obrazloţitev zaključnega računa.
Podrobnejša obrazloţitev je v sklopu obrazloţitve izvajanja načrta razvojnih
programov (poglavje 4.3) in sicer na strani 129.
Pod kontom 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inţeniring so zajeti:
- investicijski (gradbeni, elektro, strojni in projektantski nadzor, super nadzor):
24.925,00 €,
- načrti in druga projektna dokumentacija (dodatni načrti električnih inštalacij,
dopolnitve in uskladitve projektov, izdelava izvedbenih načrtov za športno opremo,
priprava investicijske dokumentacije): 35.288,40 €,
- plačila drugih storitev in dokumentacije (izdelava varnostnega načrta, koordinacija
na gradbišču, arheološka izkopavanja, izdelava vizualizacij, izdelava strokovnega
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mnenja za nosilnost mostu čez Pšato za promet s teţkimi tovornimi vozili za namen
gradbišča ŠD ipd.): 45.288,90 €.
Končna ocena, ugotovitve in mnenja:


Pri opravljenem nadzoru (pregledani in obravnavani dokumentaciji, navedeni v točkah
od 1 do 23, prejetih dodatnih pojasnilih predstavnice Občinske uprave:
- ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev,
- sredstva so bila porabljena namensko in gospodarno,
- Nadzorni odbor je 15. 7. 2019 po elektronski pošti posredoval Ireni Kosec
Predhodno poročilo o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna Občine
Mengeš za leto 2019, na katerega do 5.8.2020 ni prejel zahteve za dopolnitev ali
spremembo.
 Nadzorni odbor daje priporočilo Občinski upravi, da za odstopanja med realizacijo
planiranih proračunskih postavk glede na sprejeti proračun Občine Mengeš za leto
2019 navaja konkretnejše vsebinske in finančne utemeljitve.

4. Nadzorni pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti sklenitve Koncesijske
pogodbe za opravljanje javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja
javne razsvetljave v Občini Mengeš
Pregledana dokumentacija
Dne 27.02.2020 smo prejeli dokumentacijo in sicer naslednje kopije dokumentov:


Postopek razpisa:
- Odlok Občine Mengeš o gospodarskih javnih druţbah; objavljen v Uradnem vestniku
Občine Mengeš dne 14.09.1995,
- Zakon o gospodarskih druţbah (Ur. l. RS št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011,
- Sklep o javnem razpisu za izbiro koncesionarja z dne 01.08.2012,
- (Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe dobave,
postavitve, vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Mengeš (UV; 4/2012)
je pridobil vodja pregleda),
- Odločbo o imenovanju strokovne komisije za Javni razpis za podelitev koncesije št.
430-17/2012 z dne 01.08.2012,
- Izjave treh članov komisije o ustreznosti, omejitvah in prepovedi svojega članstva v
komisiji z dne 01.08.2012,
- Povabilo k oddaji ponudbe za izbiro koncesionarja št. 430-17/2012 z dne 03.09.2012
in obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena
ZJN-2, z dne 07.09.2012,
- Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije, objavljena na portalu javnih naročil
št. JN9722012 z dne 07.09.2012,
- Vzorec koncesijske pogodbe,
- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 16.10.2012,
- Zapisnik strokovne komisije za javni razpis z podelitev koncesije z dne 18.10.2012,
- Obvestilo o oddaji javnega naročila za podelitev koncesije koncendentu z dne
24.10.2012,
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Odločba o podelitvi koncesije z dne 30.10.2012.

Ponudba edinega ponudnika Petrol d.d.:
Povabilo k oddaji ponudbe,
Navodilo prijaviteljem za izdelavo ponudbe,
Prijava na razpis za podelitev koncesije z dne 12.10.2012,
Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije z dne 12.10.2012,
Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev z dne 12.10.2012,
Konzorcijska pogodbe med Petrol d.d., Eltec Petrol d.d. in Javno razsvetljavo d.d. z
dne 12.10.2012,
- Potrdila partnerjev konzorcija o nekaznovanosti z dne 21.08.2012,
- Izpis druţbenikov iz Ajpesa partnerjev konzorcija,
- Statut Petrola d.d.,
- Licenca za opravljanje energetske dejavnosti Javne agencije za energijo,
- Potrdila okrajnih sodišč o neobstoju prisilne poravnave, likvidacije ali stečajnega
postopka za vse tri druţbenike konzorcija,
- Izjave o poravnanih davkih in drugih javnopravnih dajatvah vseh treh druţbenikov
konzorcija,
- Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah vseh treh partnerjev
konzorcija s strani DURSA,
- S bon-i za vse tri partnerje konzorcija s strani AJPESA,
- Bon-2 za vse tri partnerje konzorcija s strani AJPESA,
- Pismo o nameri pripravljenosti o odobritvi kredita NLB d.d. z dne 09.10.2012,
- Seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev prijavitelja, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor nad izvajanjem pogodbe z
priloţenimi dokazili,
- Referenčna potrdila za Eltec Petrol d.o.o.,
- Izjava o zavarovanju odgovornosti Petrola d.d. z dne 12.10.2012,
- Izjava o sposobnosti Petrola d.d. z dne 12.10.2012,
- Izjava o predloţitvi dokazil o izvoru električne energije Petrola d.d. z dne 12.10.2012,
- Seznam ukrepov in popis opreme, ki jo namerava vgraditi Petrol d.d. z dne
12.10.2012,
- Garancija za resnost ponudbe v višini 25.000 € z dne 09.10.2012,
- Tehnična izhodišča in pogoji za izvedbo prenove.
-



Dne 22.05. je Nadzorni odbor prejel še naslednje dokumente:
- Izpogajana cena električne energije za obdobja (po posameznih letih) od 2015-2019 in
zapisnike pogajanj,
- Pojasnilo plačil fizičnim osebam na PP13022/4022 za leto 2018 in 2019,
- Pojasnilo stroška 21.567,65 €z dne 12.11.2018 Petrol d.d. na PP 13024/4204,
- Pojasnilo stroška 5.907,84 € z dne 31.12.2019 Vodlan Stane s.p. na PP13024/4025.

Končna ocena, ugotovitve in mnenja


Nadzorni odbor Občine Mengeš ugotavlja, da je podeljena koncesija podjetju Petrol d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (v nadaljevanju koncesionar) skladna z
Zakonom o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS št. 127/06-v nadaljevanju ZJZP),
Zakonom o javnem naročanju (ZJN, Ur. l. RS št. 128/06, 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in
43/12-v nadaljevanju ZJN), Zakonom o gospodarskih javnih sluţbah (Ur.l. RS št.
32/93,30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), Zakonu o
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lokalni samoupravi (Ur.l. RS št.: 94/07, 76/08, 51/10, 40/12,-ZUJF, 14/15,-ZUUJFO,
11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš 5/99, 3/01 in 8/06), Odloka o gospodarskih
javnih sluţbah v Občini Mengeš (uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/95, 1/00 in 5/01) in
Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve,
vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Mengeš (uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 4/12).
Postopek javnega razpisa za izbiro koncesionarja za izvajanje javnonaročniškega javnozasebnega partnerstva koncesije lokalne gospodarske javne sluţba dobave, postavitve,
vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave in dobave elektrike za javno razsvetljavo v
Občini Mengeš je bil pričet na podlagi odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanje javne razsvetljave
v občini Mengeš številka 105-13/2012 z dne 26.06.2012 (v nadaljevanju odlok).
Odlok je bil sprejet na podlagi prejete vloge, skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih
javnih sluţbah.
Sklep o javnem razpisu za izbiro koncesionarja je bil sprejet dne 01.08.2012 pod številko
430-17/2012, skladno s 29. členom odloka. Sklep tudi vsebuje način objave rapisa.
Vloga o objavo javnega razpisa oddaje koncesije v uradnem listu RS z dne 03.09.2012.
Odločba o imenovanju strokovne komisije po 68. členu Zakona o javnem naročanju in 33.
člena odloka.
Objavljena razpisna dokumentacija na portalu javnih naročil, št. Objave JN9728/2012 z
dne 07.09.2012 in vzorec koncesijske pogodbe.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb strokovne komisije z dne 16.10.2012.
Zapisnik strokovne komisije o popolnosti in pravilnosti prejetih ponudb z dne 18.10.2012.
Obvestilo o oddaji javnega naročila dne 24.10.2012.
Odločba o podelitvi koncesije z dne 30.10.2012 podjetju Petrol d.d.
Koncesijska pogodba sklenjena dne 15.11.2012 med Občino Mengeš in Petrol d.d. za
dobo 10 let.
Nadzorni odbor je preverjal tudi izplačila proračunskih sredstev posameznim fizičnim
osebam na PP 13022 konto 4022 za leto 2018 in 2019. Pojasnilo s strani skrbnika
postavke je bil, da so se v letu 2000 na pobudo takratnega ţupana zaradi nezadostne
osvetljenosti določenih odsekov občinskih cest v občini Mengeš podpisale pogodbe o
dobavi električne energije med Občino Mengeš in posameznimi občani, ki so imeli
lastniške nepremičnine v bliţini teh odsekov. Število sklenjenih pogodb se z podpisom
koncesijske pogodbe temu ustrezno zmanjšuje.
Znesek 21.567,65 € podjetja Petrol d.d. Ljubljana z dne 12.11.2018 na PP 13024 konto
4204, se nanaša na izvedbo dobave in postavitve javne razsvetljave na lokaciji mrliške
veţice Mengeš. Postavljenih je bilo 7 drogov javne razsvetljave.
Znesek 5.907,84 € Vodlan Staneta s.p., Suhadole z dne 31.12.20109 na PP 13024 konto
4025, se nanaša na popravilo dela javne razsvetljave pri Kulturnem domu Mengeš in
parkirišču za Kulturnim domom Mengeš. Znesek predstavlja električarska dela zaradi
večkratnega izpada javne razsvetljave na omenjeni lokaciji.
Nadzorni odbor opozarja občinsko upravo na rok trajanja koncesije in sicer do
15.11.2022.
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5. Nadzorni pregled Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva v občini Mengeš za leto 2019
Pregledana dokumentacija:

















Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš
za leto 2019,
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz Proračuna Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/12),
Odločbo št. 339-1/2019-5 o sofinanciranju izvajalcu Čebelarsko društvo Mengeš, v višini
3.244,25 €,
Odločbo št.339-1/2019-4 o sofinanciranju izvajalu Lovski druţini Mengeš, v višini
1.755,75 €,
Pogodba št. 339-1/2019-7 o sofinanciranju izvajalu Lovski druţini Mengeš, v višini
1.755,75 €,
Pogodba št. 339-1/2019-6 o sofinanciranju izvajalcu Čebelarsko društvo Mengeš, v
višini 3.244,25 €,
Promet konta -transferi za proračunsko postavko 11011 Zagotavljanje tehnične podpore
v okviru društevene dejavnosti v letu 2019,
Bilanca odhodkov za proračunsko postavko 11011 Zagotavljanje tehnične podpore v
okviru društevene dejavnosti (Rebalans Proračuna 2019)
Delno poročilo po pogodbi o sofinanciranju društev Lovske druţine Mengeš z dne
30.9.2019,
Delno poročilo o izvdbi programov in projetkov ter porabi sredstev iz občinskega
proračuna Čebelarskega društva Mengeš z dne 23.9.2019, in obračun stroškov,
Poslovno poročilo starešine Lovske druţine Mengeš za leto 2019 z dne 31.2.2019,
Zaključno poročilo o izvedbi programov za leto 2019 Čebelarskega društva Mengeš z
dne 20.3.2019,
Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbor,
Zapisnik o odpiranju ponudb, iz katerega je razvidno, kdo se je prijavil in katere
dokumente so vlogi priloţili,
Zapisnik komijsije: 1. Seja komisije za Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev
na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019 dne 20.5.2019 ob 7.15 uri; Na
razpis sta prispeli 2 vlogi,
Sklep o imenovanju strokovne komisije z dne 6.5.2019 številka 339-1/2019.

Končna ocena, ugotovitve in mnenja





Odgovorna oseba Občinske uprave Občine Mengeš je pravočasno, v dogovorjenem roku,
pripravila zahtevano dokumentacijo za nadzorni pregled.
Javni razpis je bil javno objavljen (http://www.consulta.si/razpisi/2969?year=2019).
Iz zapisnika 1. seje komisije za Javni razpis o sofinanciranje dejavnosti društev na
področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019 dne 20.5.2019 ob 7.15 je razvidno, da
sta bili obe vlogi oddani pravočasno oziroma v roku in ustrezno označeni.
Občina Mengeš je iz proračuna izplačala sredsava, ki so bila predvidena v proračunu za
leto 2019.
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Izdani sta bili Odločbi št. 339-1-2019-5 in 339-1-2019-4, kot osnova za sklenitev
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.
Sklenjeni sta bili pisni pogodbi, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019, št. 339-1-2019-6 in 339-1-2019-7.
Iz pregledanih dokumentov je razvidno, da so bili transferji nakazani skladno s Pogodbo
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2019,
št. 339-1-2019-6 in 339-1-2019-7.
Občina Mengeš je prejela v roku (23.3.2020 in 31.3.2020), to je do 10.4.2020, Zaključno
pisno poročilo o izvedbi programov z dokazili o namenski porabi sredstev, kot to določa
4. člen Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini
Mengeš za leto 2019, št. 339-1-2019-6 in 339-1-2019-7.
Po pregledu navedene dokumentacije nadzorni odbor meni, da ni bilo nepravilnosti pri
dodelitvi in porabi sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v
Občini Mengeš v letu 2019.

6. Nadzorni pregled upoštevanja priporočil izbranih nadzornih pregledov preteklega
madandata nadzornega odbora
Pregledana dokumentacija
Nadzorni odbor je 7. 1. 2020 pregledal prejete fotokopije sedmih končnih poročil preteklega
Nadzornega odbora, v katerih so bila navedena konkretna priporočila. Gradivo smo po
klasični pošti predhodno prejeli s strani Irene Kosec 20.12. 2019.
Prejeta končna poročila so bila naslednja:
1. Končno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev za
poslovanje društev na področju ljubiteljske kulture Zveze kulturnih društev Občine Mengeš
za leto 2016 in 2017,
2. Končno poročilo o stanju vodnih pravic in o stanju vodovodnega sistema Krvavec,
3. Končno poročilo razpolaganja z občinskim premoţenjem za leto 2015 in 2016,
4. Končno poročilo o nadzornem pregledu zaključnega računa Občine Mengeš za leto 2014,
5. Končno poročilo o nadzornem pregledu obnove kamnitega mostu v Loki pri Mengšu,
6. Končno poročilo o nadzornem pregledu področja prevoza otrok Osnovne šole Mengeš za
leto 2014 in 2015,
7. Končno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev za
poslovanje Smučarsko skakalnega kluba Mengeš za leto 2016.
24. 3. 2020 (in nato še enkrat 29. 3. 2020) je Nadzorni odbor z e-dopisom posredoval Ireni
Kosec izbor štirih končnih poročil za nadzor z naslednjimi vprašanji:
1. Končno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev
za poslovanje društev na področju ljubiteljske kulture Zveze kulturnih društev
Občine Mengeš za leto 2016 in 2017, z naslednjima vprašanjema:



Ali je bil sprejet Aneks k pogodbi o sofinanciranju Zveze kulturnih društev Občine
Mengeš s strani Občine Mengeš?
Ali je občinska uprava pregledala vsebinsko posamezna določila Pogodbe o
najemu KD Mengeš, pomembnih za delovanje društev?
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2. Končno poročilo o stanju vodnih pravic in o stanju vodovodnega sistema
Krvavec, z naslednjima vprašanjema:




Ali je podjetje Prodnik ponovno opravilo ovrednotenje predvidene investicije in
kolikšen deleţ bi morala Občina Mengeš povrniti drugim občinam, ki so ali bodo
obnovile Krvavški sistem?
Ali je pripravljen dokument, s katerim se Občina dogovori z ostalimi
uporabnicami, da jim začasno prepusti uporabo deleţa, vse do časa, ko bo vodo
sama potrebovala in tudi plačilo vodne takse?

3. Končno poročilo razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2015 in 2016, z
naslednjimi vprašanji:







Ali so pogodbe napisane in urejene na enotni, ţe v naprej določeni podlagi, ločeno
za poslovni in fizični najemni odnos?
Ali so pogodbe aţurirane, z vidika osnovne forme kot osnovnih sestavnih delov?
Ali je kot sestavni del pogodbe zapisana tudi dejavnost najemodajalca?
Ali je oblikovan in sprejet pravilnik o ustreznosti izbora stanovanja: kdaj je za
trţen in kdaj za neprofiten najem?
Ali se preverja, da pred iztekom najemne pogodbe za neprofitno stanovanje,
najemnik še izpolnjuje pogoje za njegovo dodelitev?
Ali je skrbnik na Občini samo ena oseba?

4. Končno poročilo o nadzornem pregledu področja prevoza otrok Osnovne šole
Mengeš, z naslednjim vprašanjem:


Ali je bil izpeljan nov razpis za prevoze otrok, glede na to, da je bil zadnji razpis v
letu 2007?

Zaradi izrednih razmer v drţavi (Covid 19) in s tem sprejetimi splošnimi ukrepi, je Nadzorni
odbor od pristojnih zahteval odgovore v roku 8 dni po koncu razmer.
Nadzorni odbor je 10. 6. 2020 prejel pisni odgovor ţupana Franca Jeriča. Ţupan v dopisu
Nadzornemu odboru sporoča, citiramo:
»V zvezi vprašanj vezanih na nadzorni pregled izbranih končnih poročil predhodnega
nadzornega odbora št. 6/2019 vam posredujem naslednje pojasnilo kot odgovor na vaša
vprašanja:
Naloge Nadzornega odbora določa Zakon o lokalni samoupravi ter Poslovnik nadzornega
odbora Občine Mengeš, ki med drugim določa:
Nadzorni odbor ima na osnovi zakona naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, v zvezi z
vašim vprašanjem odgovarjam naslednje:
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
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občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
javnih sredstev.
Osnova za vsakokratno delovanje NO je sprejeti letni program dela, ki vsebuje natančne
program nadzora posameznega proračunskega uporabnika, torej katero področje porabe
proračuna občine s strani proračunskega porabnika bo NO nadzoroval in s kakšnim namenom.
Vsebina letnega programa ne more biti torej nadzor izvrševanja sprejetih sklepov NO iz
prejšnjega mandatnega obdobja. Lahko pa NO, v primeru, da pri proračunskem uporabniku
izvaja vsebinsko enak nadzor kot NO v preteklem mandatu, pregleda dokončno poročilo o
tem nadzoru iz preteklega mandata in v zvezi s tem sprejetih sklepih ter seveda pri tem
ugotavlja, ali so bile pripombe oziroma priporočila iz dokončnega poročila primerno
upoštevana ter to komentira v svojem poročilu.
Primer, ko organ občine pri svojem delu prav tako opozori na neupoštevanje priporočila NO
ali določenega sklepa je npr. ob obravnavi zaključnega računa proračuna občine, ko občinski
svet v razpravi ob določeni ugotovitvi NO v dokončnem poročilu opozori na neupoštevanje
sklepov oz. ugotovitev iz poročila prejšnjega mandata v isti zadevi nadzora. Vendar pa, ne
pomeni, da občinski svet preverja realizacijo sklepov NO.
Nadzorni odbor namreč nima enakega statusa kot Računsko sodišče Republike Slovenije, ki v
svojih poročilih (npr. za odpravo napak) naloţi občini kot nadzorovanemu organu realizacijo
sklepov z zavezujočimi roki in zahtevo poročati Računskemu sodišču o tem.«
24. 8. 2020 je Nadzorni odbor v e-obliki posredoval enaka vprašanja kot na Občino Mengeš
tudi Neţi Vodušek in jo zaprosili za mnenje, ali smo upravičeni do odgovorov na vprašanja,
ki smo jih zastavili Občini Mengeš na osnovi izbranih končnih poročil. 31. 8. 2020 smo
prejeli njen odgovor, da je bolniško odsotna in da naj kontaktiramo Ministrstvo za javno
upravo.
14. 9. 2020 je Nadzorni odbor v e-obliki zaprosil za mnenje Ministrstvo za javno upravo.
Posredovali smo jim odgovor ţupana Franca Jeriča in naša vprašanja za posamezne preglede,
ki smo jih 24. 3. 2020 posredovali tudi na Občino Mengeš. Odgovor Ministrstva za javno
upravo, št. 032-192/2020/2, ki ga je pripravil dr. Franci Ţohar, podpisnik dr. Roman Lavtar,
smo v e-obliki prejeli 16. 9. 2020.
Njihov odgovor je bil, citiramo:
»Spoštovani, z elektronskim dopisom z dne 14. 9. 2020 ste na nas obrnili v zvezi z
uresničevanjem sklepov različnih subjektov na osnovi pregledov predhodnega nadzornega
odbora.
Drugi stavek šestega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) določa, da so
občinski svet, ţupan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev dolţni
obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v
skladu s svojimi pristojnostmi, kar povzema tudi določilo drugega stavka tretjega odstavka
42. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15).
Na podlagi izdanih priporočil in predlogov nadzornega odbora je nadzorni odbor dolţan
spremljati izvajanje uresničevanje le teh, pri čemer je pomembno, da jih je izdal pristojni
organ občine, kar nadzorni odbor je. Seveda, pa pri tem ne gre za novi nadzor, ampak samo za
ugotavljanje realizacije na osnovi izdanih priporočil in predlogov nadzornega odbora.«
Odgovor Ministrstva za javno upravo je Nadzorni odbor v e-obliki posredoval Ireni Kosec 21.
9. 2020, da nam posreduje zahtevane odgovore in dokumente.
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4. 11. 2020 smo v e-obliki prejeli odgovor ţupana Franca Jeriča - dokument z naslovom:
odgovor na zapis 22. redne seje Nadzornega odbora Občine Mengeš z dne 20. 10. 2020. Pod
točko 1 je bilo navedeno, citiramo:
»Vezano na vašo zahtevo po posredovanju odgovora na nadzorni pregled izbranih končnih
poročil predhodnega NO – št. 6/2019 ostajamo pri stališču, da za nadzore predhodnega
Nadzornega odbora nismo dolţni posredovati odgovorov.«
Končna ocena, ugotovitve in mnenja




Irena Kosec je v ustreznem roku posredovala kopije končnih poročil.
Nadzorni odbor s strani nadzorovane pravne osebe ni prejel konkretnih odgovorov in
dokumentov na zastavljena vprašanja glede upoštevanja priporočil. Zato ni mogoče
ugotoviti, ali so bila priporočila upoštevana.
Po pregledu dokumentacije in vseh prejetih odgovorov s strani pristojnih v tem
nadzornem pregledu, Nadzorni odbor meni, da je upravičen do prejema odgovorov in
dokumentov na zastavljena vprašanja s strani Občine Mengeš.

IV.

ZAKLJUČEK

Zgoraj
navedena
končna
poročila
so
objavljena
na
spletni
strani
http://www.menges.si/obcina-menges/organi/nadzorni-odbor/obdobje-2018-2022/koncnaporocila-o-nadzornih-pregledih/.

Nadzorni odbor Občine Mengeš:
Barbara Justin,
Marko Juvan,
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Marjeta Horjak
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Vročiti:
- Ţupan, Franc Jerič
- Občinski Svet Občine Mengeš

25

