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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2021 – skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

29. člen 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 in 30/18), 17. člen Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člen Poslovnika
Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
9/17 – uradno prečiščeno besedilo).

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

PRIPRAVLJALCI:

Finančna služba občinske uprave s sodelavci

POROČEVALCI:

Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRILOGE:
1.
2.
3.
4.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2021;
Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2021 – I. Splošni del, II. Posebni del;
Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2021 – Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2021 – Načrt razvojnih programov 2021 – 2024.

OBRAZLOŽITEV:
Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2021 je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine
Mengeš dne 10. 12. 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/20. Na 17. seji
Občinskega sveta Občine Mengeš dne 18. 2. 2021 je bil sprejet prvi rebalansa proračuna Občine
Mengeš za leto 2021 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 01/21. Z namenom
zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan
pripravil predlog drugega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2021 (v nadaljevanju:
predlog rebalansa).
Pri pripravi predloga rebalansa proračuna so bile upoštevane najnovejše ocene načrtovanih
prihodkov in odhodkov ter sprememb projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2021 –
2024 (v nadaljevanju: NRP 2021-2024). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v A bilanci
prihodkov in odhodkov, posledično se spreminja tudi NRP 2021 –2024.

Error! Reference source not found.

 Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim prvim rebalansom
proračuna za leto 2021 na strani prihodkov
Št.

K4

K-naziv

1

7033

Davek na promet nepremičnin in na finančno
premoženje

2

7103

Prihodki od premoženja

3

7120

Globe in druge denarne kazni

4

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sprejeti
Rebalans_I 2021

Predlog
sprememb

Predlog
Rebalansa_II

167.030,00

65.000,00

232.030,00

1.022.965,00

-57.000,00

965.965,00

46.500,00

-5.000,00

41.500,00

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

259.649,00

16.700,00

276.349,00

Skupaj predlog sprememb

18.700,00

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2021 prihodki zvišujejo za
18.700 EUR, in sicer iz načrtovanih 8.615.471 EUR na 8.634.171 EUR. S predlogom rebalansa se
spreminjajo naslednjih konti:
7033 – Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje (+65.000 EUR)
Navedeni prihodki se zvišujejo iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb. Občina
na ta prihodek nima nobenega vpliva, prav tako ne more vedeti koliko prihodka s tega naslova v
letu bo, zato so se v sprejetem proračunu sredstva načrtovala na podlagi realizacije v preteklih
letih. Ker pa je bila v prvih štirih mesecih realizacija že 583 %, (64.177 EUR) se z rebalansom
načrtuje povišanje na navedenem kontu.
7103 – Prihodki od premoženja (-57.000 EUR)
Prihodki od premoženja se znižujejo iz naslova prihodka od drugih najemnin, in sicer od najemnin
za Športno dvorano Mengeš. Prihodki, ki so bili za ta namen predvideni v sprejetem proračunu
bodo zaradi razglašene epidemije in z njo povezanimi omejitvami precej nižji od načrtovanih. Iz
tega razloga se navedeni prihodki v predlogu rebalansa znižujejo.
7120 – Globe in druge denarne kazni (-5.000 EUR)
Prihodki na kontu glob in drugih denarnih kazni se znižujejo iz naslova glob za prekrške. Glede na
realizacijo v prvih štirih mesecih (20,8%), se pričakuje, da bo v sprejetem proračunu načrtovan
prihodek od glob za prekrške nekoliko nižji, zato se le ta s predlogom rebalansa znižuje.
7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev (-1.000 EUR)
Glavni vir prihodka od prodaje blaga in storitev je oglaševanje v občinskem glasilu Mengšan.
Sredstva so se načrtovala glede na vrednosti iz preteklih let vendar se glede na doseženo
realizacijo v prvih štirih mesecih (20,8 %) predvideva, da letna realizacije ne bo dosegla načrtovane
vrednosti. Iz tega razloga se s predlogom rebalansa navedeni prihodek znižuje.
7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+16.700 EUR)
Prejetea sredstva iz državnega proračuna se zvišujejo, in sicer se zvišuje koto drugih prejetih
sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo iz naslova povrnjenih sredstev za dodatek za
delo v posebnih pogojih.

 Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim prvim rebalansom
proračuna za leto 2021 na strani stroškov
Št.

PP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

01004
04003
04016
06001
07003
07029
13002
13008
13114
13115
13116
13121

13

PP-naziv
Stroški za delovanje Občinskega sveta
Trdinova nagrada
Zdravstvena postaja Mengeš
Plače zaposlenih v občinski upravi
Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite
Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev
Zimsko vzdrževanje cest
Dokumentacija investicija
Pristava - asfaltiranje
Zadružniška - asfaltiranje
Slomškova - asfaltiranje
Cesta Topole - JP753681
Gradnja in investicijsko vzdrževanje
kanalizacijskega sistema v občini Mengeš

14

15014
15017 Energetsko upravljanje v občini Mengeš

15

16016

16

16022

17

16039

18

16041

19

19004

Sofinanciranje najemnin za stanovanja zakonska obveznost
Odkupi zemljišč
Območno razvojno partnerstvo središča
Slovenije - Center za razvoj Litija
Gradnja in investicijsko vzdrževanje
vodovodnega sistema v občini Mengeš
Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje,
elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi, …)

Skupaj spremembe

Rebalans_I
2021

Predlog
sprememb

12.000,00
1.334,00
57.500,00
377.000,00
1.200,00
3.500,00
180.000,00
110.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
75.000,00

-4.000,00
-1.334,00
6.000,00
36.000,00
1.344,00
1.000,00
15.000,00
-40.000,00
24.000,00
10.000,00
20.000,00
29.500,00

Predlog
Rebalansa_II
8.000,00
0,00
63.500,00
413.000,00
2.544,00
4.500,00
195.000,00
70.000,00
39.000,00
25.000,00
50.000,00
104.500,00

92.000,00

120.000,00

212.000,00

15.000,00

9.200,00

24.200,00

30.000,00

40.000,00

70.000,00

160.000,00

20.000,00

180.000,00

1.000,00

3.100,00

4.100,00

445.000,00

-60.000,00

385.000,00

81.000,00

18.400,00

99.400,00

248.210,00

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2021 odhodki povečujejo za 248.210
EUR in po novem znašajo 8.817.068 EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednje
poračunske postavke:
01004 – Stroški za delovanje Občinskega sveta (-4.000 EUR)
Planirana sredstva se lahko znižajo zaradi prehodna posredovanja gradiv za seje članom
občinskega sveta v elektronski obliki.
04003 – Trdinova nagrada (-1.344 EUR)
V letu 2021 na razpis za podelitev Trdinove nagrade ni bilo prejete vloge, zaradi česar sredstva ne
bodo koriščena.
04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (+6.000 EUR)
Na podlagi izvedenega javnega naročila za potrebe rednega letnega čiščenja Zdravstvene
postaje Mengeš notranjih prostorov in delno tudi zunanjih površin (vhod + stopnišča) je bilo
ugotovljeno, da je v proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
OB072-11-0005 – 04016 – Zdravstvena postaja Mengeš (-280 EUR)
Zaradi prerazporeditve sredstev med konti tekočega vzdrževanja in investisijskega vzdrževanja se
navedeni projekt nekoliko znižuje.

06001 – Plače zaposlenih v občinski upravi (+36.000 EUR)
Na podlagi zakonodaje na področju stroškov dela ter kadrovskega načrta v občinski upravi Občine
Mengeš, je za zagotovitev zadostnih sredstev za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih v
občinski upravi potrebno zagotoviti dodatnih 36.000 EUR. Povečanje izhaja iz naslova sproščenih
napredovanj, ki v sprejetem proračunu niso bila upoštevana. Od 1. 7. 2020 javnim uslužbencem
pripada del plače za redno delovno uspešnost, za katera so bila sredstva v sprejetem proračunu
sicer načrtovana, vendar se v času priprave proračuna še ni vedelo koliko sredstev bo dejansko
potrebnih za ta namen, zato je bila upoštevana ocenjena vrednost. Povečanje izhaja tudi iz naslova
izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki pri sprejetem proračunu ni bil upoštevan. Navedeni
dodatek bo občina dobila v celoti povrnjen (povečanje konta prihodkov 7400). Na podlagi
navedenih razlogov za povečanje sredstev, se posledično povečujejo tudi vsi prispevki načrtovani
na tej postavki.
07003 – Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite (+1.344 EUR)
Zaradi epidemije COVID – 19 se za namen zavarovanja pripadnikov sil za zaščito in reševanje in
pomoč (prostovoljci) sklene kolektivno nezgodno zavarovanje.
07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev (+1.000 EUR)
Z dobaviteljem defibrilatorjev smo v lanskem letu podpisali pogodbo za vzdrževanje in servisiranje
zunanjih defibrilatorjev (AED) in zunanjih ogrevanih omaric. Zaradi pretečenega roka uporabe
elektrod za odrasle in elektrod za otroke, ter posebne 9 V baterije, smo velik del teh zamenjali z
novimi. Zamenjava pretečenih naprav je razlog za povečanje sredstev na omenjeni postavki.
13002 – Zimsko vzdrževanje cest (+15.000 EUR)
Zaradi sneženja in poledice po že končanem obdobju zimske službe med 15. 11.2020 in 15.
03.2021 je bilo potrebno med 06. in 07. aprilom 2021 izvajati zimsko službo kot že navedeno v
celoti ter s tem zagotavljati normalno prevoznost cest in varnosti cestnega prometa ter vseh
udeležencev v prometu.
13008 – Dokumentacija investicij (-40.000 EUR)
Ocenjujemo, da bo zaradi planiranih večjih investicij, ki so že umeščene v proračun, poraba na tej
postavki nižja kot v preteklih letih.
OB072-09-0005 – 13008 – Dokumentacija investicij (-40.000 EUR)
Skladno z znižanjem proračunske postavke 13008, se v NRP 2021-2024 znižuje tudi projekt
OB072-09-0005 – 13008 – Dokumentacija investicij.

13114 – Pristava - asfaltiranje (+24.000 EUR)
Za celostno izvedbo obnove vodovoda po Pristavi je potrebna tudi obnova vodovoda po delu
Muljave (cestni odsek 753231-Muljava). Posledično je bilo v sodelovanju z upravljavcem
gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik, ugotovljeno, da je smotrno izvesti asfaltiranje po
celotni širini vozišča in menjati večino robnikov po Pristavi in delu Muljave.
OB072-20-0008 – 13114 Pristava - asfaltiranje (+24.000 EUR)
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 13114, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt
OB072-20-0008 – 13114 – Pristava - asfaltiranje.

13115 – Zadružniška - asfaltiranje (+10.000 EUR)
Po prejetih predračunih za celostno ureditev makadamskega dela Zadružniške ulice ob obnovi
kanalizacije in vodovoda je bilo s strani upravljavca gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik,
ugotovljeno, da bo potrebno za asfaltiranje, robničenje in odvajanje meteorne vode odseka
753272-Zadružniška ulica zagotoviti dodatna sredstva.

OB072-20-0009 – 13115 Zadrušniška - asfaltiranje (+10.000 EUR)
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 13115, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt
OB072-20-0009 – 13115 – Zadružniška - asfaltiranje.

13116 – Slomškova - asfaltiranje (+20.000 EUR)
V sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik, je bilo ugotovljeno,
da je potrebna poleg kompletne obnove vodovoda in kanalizacije (glej obrazložitev za PP 15014,
PP 16041) tudi celostna obnova cestišča z menjavo vseh robnikov na Slomškovi ulici. Za namen
obnove vodovoda je potreben poseg tudi na delu Zadružniške ulice. Po pregledu odseka ceste
753291-Slovenska Zoranina, je bilo ugotovljeno, da je odsek popolnoma dotrajan in je tudi na tem
delu potrebna kompletna obnova cestišča, za kar je v proračunu potrebno zagotoviti dodatna
sredstva.
OB072-20-0010 – 13116 Slomškova - asfaltiranje (+20.000 EUR)
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 13116, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt
OB072-20-0010 – 13116 – Slomškova - asfaltiranje.

13121 – Cesta Topole – JP753681 (+29.500 EUR)
Po izvedbi postopka ureditve meje ceste je bilo ugotovljeno, da je smiselna izvedba ceste v širini
3,0 metra z obojestransko ureditvijo zatravljenih bankin. Po prejetih noveliranih projektantskih
predračunih za namen izvedbe javnega naročila je bilo ugotovljeno, da je v proračunu potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.
OB072-20-0017 – 13121 Cesta Topole – JP753681 (+29.500 EUR)
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 13121, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt
OB072-20-0017 – 13121 – Cesta Topole – JP753681.

15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževnje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (+120.000
EUR)
Kanalizacija - vir najemnina
1.
2.
3.
4.
5.

Obnova kanalizacije po Slovenski cesti
Projektna dokumentacija kanalizacije
Obnova kanalizacije Pristava
Obnova kanalizacije Zadružniška ulica
Obnova kanalizacije Slomškova ulica

Leto 2021 –
rebalans II
50.000 €
5.000 €
30.000 €
2.000 €
63.000 €
150.000 €

Po pregledu kanalizacije na Slomškovi ulici s kamero je bilo ugotovljeno, da bo potrebna celostna
obnova kanalizacije. Ker je bila prvotno v proračunu planirana točkovna sanacija, je potrebno na
postavki zagotoviti dodatna sredstva. Po podpisu pogodbe z izvajalcem obnove vodovoda in
kanalizacije na Pristavi, je bilo ugotovljeno, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je
potrebna tudi sanacija na delu Muljave. Za obnovo kanalizacije na Pristavi je bilo po pregledu s
kamero ugotovljeno, da bo za točkovno sanacijo kanalizacije manj sredstev od sprva predvidenih.
OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije (+120.000 EUR)
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 15014, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt
OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije.

15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš (+9.200 EUR)
Z novim izvajalcem smo v letu 2020 podpisali pogodbo o Energetskem upravljanju v občini
Mengeš. Ker do konca leta 2020 izvajalec zaradi preobilice podatkov ni dokončal dela, tudi ni

izstavil računa za opravljene storitve. Zaradi tega bosta oba računa (za leto 2020 in 2021)
izstavljena v letošnjem letu.
16016 – Subvencioniranje najemnin za stanovanja – zakonska obveznost (+40.000 EUR)
S postavke 16016 se sofinancira del najemnine za socialno šibke občane na podlagi odločbe
Centra za socialne zadeve. Zaradi obsežnega povečanja števila upravičencev do subvencioniranja
najemnine je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
16022 – Odkupi zemljišč (+20.000 EUR)
Predlagamo, da se sredstva na postavki povišajo, saj bomo poleg rednih predvidenih odkupov za
zemljišča, ki so že javna cesta, ta sredstva uporabili za nakup dostopne ceste do novo predvidene
športne pološčadi na Dobenu in kupili še en manjši del površine same športne ploščadi.
OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč (+20.000 EUR)
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 16022, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt
OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč.

16039 – Območno razvojno partnerstvo središča Slovenije – Center za razvoj Litija (+3.100 EUR)
Občina Mengeš je skupaj z desetimi občinami pristopila k projektu » Skupnost naslednje
generacije – Povezani k skupnemu digitalnemu napredku«. Za pristop k navedenemu projektu
moramo v proračunu zagotoviti dodatna sredstva, zato se s predlogom rebalansa navedena
postavka povečuje.
19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi, …)
(+18.400 EUR)
Po pričetku uporabe športne dvorane s strani OŠ Mengeš je potrebno v skladu s sprejetim
Pravilnikom o uporabi Večnamenske športne dvorane in z OŠ Mengeš podpisano Pogodbo o
uporabi Športne dvorane Mengeš zagotoviti sredstva za uporabo prostorov za izvajanje pouka
športa.
16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš (-60.000
EUR)
Vodovod - vir najemnina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vodohran Dobeno
Slovenska cesta – obnova vodovoda in hišnih priključkov
Obnova vodovoda Pristava
Obnova vodovoda Zadružniška
Obnova vodovoda Slomškova ulica
Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na
vodovodnih objektih
Priprava projektne dokumentacije vodovoda
Telemetrija in varovanje objektov

Leto 2021 –
rebalans II
92.500 €
95.000 €
58.000 €
20.000 €
42.500 €
32.000 €
18.000 €
25.000 €
383.000 €

Predvidena je manjša poraba sredstev za obnovo vodovoda na Slomškovi ulici, del sredstev za
obnovo hišnih priključkov se bo lahko zagotovil iz naslova omrežnin (JKP Prodnik). Po podpisu
pogodbe z izvajalcem obnove vodovoda in kanalizacije na Pristavi, je bilo ugotovljeno, da bo
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je potrebna tudi sanacija na delu Muljave. Po prejetju
informativnih ponudb izvajalcev je bilo ugotovljeno, da je potrebno minimalno povišanje sredstev
za obnova vodovoda na Zadružniški ulici, saj so se v zadnjem obdobju bistveno povišale cene
inštalacijskega materiala.

OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda (-60.000 EUR)
Skladno z znižanjem proračunske postavke 16041, se v NRP 2021-2024 znižuje tudi projekt
OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda.

 Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim prvim rebalansom
poračuna za leto 2021 v Načrtu razvojnih programov 2021-2024
Poleg sprememb projektov v NRP 2021-2024, ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb
posameznih proračunskih postavk, se v NRP 2021-2024 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih
projektih, pri katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na sami proračunski postavki s predlogom
rebalansa ne spreminjajo. Na podlagi že realiziranih sredstev in predvidene realizacije do konca
leta na posameznih projektih, so bile pri pirpravi predloga rebalansa izvedene prerazporeditve
med konti tekočega vzdrževanja ter investicijskimi konti znotraj posamezne proračunske postavke.
To predstavlja razlog, da so se vrednosti na nekaterih projektih znižale oziroma zvišale.
Projekti na katerih se spreminja vrednost so:
-

-

OB072-09-0002 – 04002 – Nabava opreme uprave in rač.programov (-100 EUR)
OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (+200 EUR)
OB072-09-0008 – 06003 – Teki. In inves.vzdrž.obj.in opr.uprave (-2.990 EUR)
OB072-16-0002 –07002 – Tehnično reševanje in opremlj.enot CZ (-1.584 EUR)
OB072-11-0001 – 15006 – Ureditev struge Pšate (-140.000 EUR)
Navedeni projekt se v celoti umika iz NRP, in sicer, ker gre za sofinanciranje različnih ureditev
vodnih območij, katerih lastnik je Republika Slovenija (oz. upravljavec Direkcija za vode), je
glede na veljavne knjigovodske predpise potrebno knjiženje odhodkov pod ustrezen konto
(ne-investicijski), ki pa se ne uvršča v sklop načrta razvojnij programov.
OB072-19-0004 – 16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš (-25.000 EUR)
Navedeni projekt se v celoti umika iz NRP, saj se odhodki na postavki 16004 – Dolgoročni
razvojni načrti Občine Mengeš knjižijo na konte, za katere se ne predvideva umestitev v NRP.

 Sprememba četrtega odstavka 6. člena odloka v predlogu drugega rebalansa v
primerjavi s sprejetim prvim rebalansom proračuna
2. odstavek 6. člena odloka določa, da skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
V četrtem odstavku 6. člena je dloločeno, da se za večji obseg prevzetih obveznosti kot je
določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi
predhodnega soglasja občinskega sveta.
Zaradi potreb investicije širitve Zdravstvenega doma Domžale, za katero se predvideva dokončanje
do leta 2024, je potrebno navesti decidirano pravno podlago v občinskih aktih (odlok) za sprejem
investicijskega programa.
Ker občina nima sprejetih proračunov za leti 2023 in 2024, se predlaga sprememba četrtega
odstavka 6. člena odloka, s katero bi zagotovili ustrezno pravno podlago tako za navedeno
investicijo, kot za morebitne prihodnje večje investicije, ki se bodo izvajale v večletnem obdobju.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI
Sprejem rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2021 sam po sebi ne prinaša nobenih
dodatnih finančnih posledic, ki ne bi bile predvidene v proračunu, saj so vsi prihodki in odhodki
predvideni v predlaganih aktih in so posledično skladni s proračunom. Predlagane spremembe v
predlogu rebalansa proračuna vplivajo na izid A bilance prihodkov in odhodkov, in sicer se
načrtovani presežek v sprejetem proračunu po predlaganem rebalansu spreminja v primanjkljaj v
znesku -182.897 EUR. Navedeni primanjkljaj se pokriva z stanjem sredstev na računih na dan 31.
12. 2020, ki je znašalo 715.946,36 EUR.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2021
s prilogami.
Franc Jerič
ŽUPAN

