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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 spremembi proračuna Občine Mengeš za leto 2021
Rebalans III proračuna Občine Mengeš za leto 2021 – I. Splošni del, II. Posebni del
Rebalans III proračuna Občine Mengeš za leto 2021 – Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
Rebalans III 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. Na 19. seji
Občinskega sveta Občine Mengeš dne 17. 6. 2021 je bil sprejet drugi rebalansa proračuna Občine
Mengeš za leto 2021 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 03/21. Z namenom
zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je župan
pripravil predlog tretjega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2021 (v nadaljevanju:
predlog rebalansa).

Error! Reference source not found.

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.

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

K4

1 7031

K-naziv

Davki na premičnine
Davki na promet nepremičnin in na finančno
2 7033
premoženje
3 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
4 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
5 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov
Prejeta stredstva iz državnega proračuna iz
6 7413 sredstev proračuna Evropske unije in
kohezijskega sklada
Skupaj predlog sprememb

Sprejeti
Rebalans_II 2021

Predlog
sprememb

Predlog
Rebalansa_III

1.500,00

200,00

1.700,00

76.000,00

49.000,00

125.000,00

20.000,00
276.349,00
844.641,00

15.000,00
-57.434,00
-3.626,00

35.000,00
218.915,00
841.015,00

272.573,00

-229.783,00

42.790,00

-226.643,00

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2021 prihodki znižujejo za
226.643 EUR in po novmem znašajo 8.407.528 EUR. S predlogom sprememb se spreminjajo
naslednjih konti:
7031 – Davki na premičnine (+200 EUR)
Zaradi že presežene realizacije načrtovanih prihodkov iz naslova davkov na vodna plovila, se
predlaga zvišanje načrtovanih davkov na premičnine.
7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (+49.000 EUR)
Ker so navedeni prihodki dosegli že 151 % realizacijo iz naslova davka na promet nepremičnin – od
pravnih oseb, se s predlogom rebalansa predlaga zvišanje le teh.
7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (+15.000 EUR)
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so že presegli načrtovano vrednost za 41 %, zato se s
predlogom rebalansa predlaga zvišanje navedenih prihodkov.
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna (-57.434 EUR)
Navedeni prihodki se znižujejo na kontu prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, iz
naslova prejetih sredstev za projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, TrzinLjubljana. Prihodki na tem kontu so bili načrtovani v višini 68.144 EUR, zaradi časovnega zamika
investicije v leto 2022, pa se za letošnje leto pričakuje prihodek le v višini 10.710 EUR.
7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov (-3.626 EUR)
Občina je s strani Eko sklada prejela nepovratno finančno spodbudo v višini 841.015 EUR, za
izgradnjo skoraj nič-energijske športne dvorane. Znesek v proračunu (844.641 EUR) je bil ocenjen,
oz. usklajen s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, kjer je bila določena maksimalna
cena za sofinanciranje naložbe. Dejanska nepovratna sredstva so bila prejeta na osnovi izvedenega
stanja oz. na podlagi PID dokumentacije.

7413 - Prejeta stredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in
kohezijskega sklada (-229.783 EUR)
Navedeni prihodki se znižujejo na kontu prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije in kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020, iz naslova prejetih
sredstev za projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin-Ljubljana. Prihodki na
tem kontu so bili načrtovani v višini 272.573 EUR, zaradi časovnega zamika investicije v leto 2022,
pa se za letošnje leto pričakuje prihodek le v višini 42.790 EUR.

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

PP

PP-naziv

1
2
3

04017 Osnovana šola Roje
04047 Fizično varovanje javnih površin
07029 Nabava in vzdrževanje defibliratorjev

4

13099

5

13122 Izgradnja pločnika in kolesarske steze na Kolodvorski

6
7
8
9
10
11
12

13123
13001
13076
13116
13119
16007
16049
16013

Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, TrzinLjubljana
ulici ob Leku

13 16039
14 15014
15 15021
16 16041

Nakup ohišja za stacionarni radar
Javne prometne površine
Letno vzdrževanje cest
Slomškova - asfaltiranje
Rekonstrukcija Slovenske ceste
Pokopališče
Ureditev prostora za raztros pepela
Otroška igrišča
Območno razvojno partnerstvo središča Slovenije Center za razvoj Litija
Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega
sistema v občini Mengeš
Vzpostavitev sistema samodejnih merilnih naprav na
porečju Kamniške Bistrice (SIMKA)
Gradnja in investicijsko vzdrževanje
vodovodnegasistema v občini Mengeš

17 16022 Odkupi zemljišč
18 18001 Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)
Skupaj spremembe

Sprejeti
Rebalans_II
2021
64.022,00
16.000,00
4.500,00

Predlog
sprememb

Predlog
Rebalansa_III

-58.422,00
6.000,00
2.500,00

5.600,00
22.000,00
7.000,00

417.686,00 -412.686,00

5.000,00

0,00

57.000,00

57.000,00

0,00
12.000,00
120.000,00
20.000,00
125.700,00
12.000,00
50.000,00
5.000,00
400.000,00 -369.000,00
28.000,00 -12.777,00
40.000,00 -40.000,00
40.000,00
25.500,00

12.000,00
140.000,00
137.700,00
55.000,00
31.000,00
15.223,00
0,00
65.500,00

4.100,00

2.500,00

6.600,00

212.000,00

-71.000,00

141.000,00

3.200,00

-3.200,00

0,00

385.000,00

39.000,00

424.000,00

180.000,00
40.000,00

90.000,00
15.000,00
-680.585,00

270.000,00
55.000,00

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2021 odhodki znižujejo za 680.585
EUR in po novem znašajo 8.136.483 EUR. S predlogom rebalansa se spreminjajo naslednje
poračunske postavke:
04017 – Osnovna šola Roje (-58.422 EUR)
Zaradi časovnega zamika investicijskega vzdrževanja, se znižujejo sredstva načrtovana v proračunu
2021 in se hkrati v nekoliko spremenjenem znesku prenašajo v leto 2022.
OB072-16-0006 – 04017 – Osnovna šola Roje
Skladno z znižanjem postavke 04017, se tudi v NRP 2021-2024 znižuje projekt OB072-16-0006 –
04017 – Osnovna šola Roje.

04047 – Fizično varovanje javnih površin (+6.000 EUR)
Predlaga se povečanje sredstev zaradi izvajanja dodatnih nalog fizičnega varovanja javnih
površin. V letošnjem letu je podjetje Invarst, ki izvaja varovanja javnih površin na podlagi sklepa
SPV ( Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Mengeš) na začetku šolskega leta
izvajalo tudi varovanje prehodov za pešce. Varovanje je podjetje izvajalo na 4 križiščih, saj s
strani policije in inšpektorata ni bilo razpoložljivih oseb za izvajanje varovanja prehodov.
07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev (+2.500 EUR)
V Občini Mengeš smo že na nekaj lokacijah postavili nove defibrilatorje. Za namestitev novih,
vsako leto dobimo več pobud športnih in ostalih društev. V športni dvorani se poleg rednih šolskih
dejavnosti izvajajo tudi popoldanske športne aktivnosti. Smiselno je, da se v notranjosti dvorane
namesti defibrilator z navadnimi in z otroškimi diodami.
OB072-18-0005 – 07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 07029, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt OB07218-0005 – 07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev.

13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin-Ljubljana (-412.686 EUR)
Predlagamo znižanje proračunske postavke, ker je prišlo do spremembe terminskega plana
gradnje kolesarske povezave. Načrtovano je bilo, da se bo gradnja začela v sredini leta 2021,
vendar se je terminski plan zaradi kompleksnosti te operacije, pri kateri sodeluje več občin
nekoliko zamaknil, tako da se bo gradnja začela predvidoma konec leta 2021, nadaljevala in
predvidoma tudi končala pa v letu 2022. V prvi polovic leta 2021 je bila izdana odločitev o podpori
operacije, podpisana je bila pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo ter podpisan je bil Partnerski
sporazum med sodelujočimi občinami. Občina Kamnik je po vseh izvedenih formalnostih, v
poletnih mesecih izvedla postopke javnih naročil za nadzor nad gradnjo in za gradnjo kolesarske
povezave. Gradnja se bo začela po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje, predvidoma v
mesecu oktobru/novembru 2021.
OB072-18-0001 – 13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin-Ljubljana
Skladno z znižanjem proračunske postavke 13099, se v NRP 2021-2024 znižuje tudi projekt OB07218-0001 – 13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin-Ljubljana.

13122 – Izgradnja pločnika in kolesarske steze na Kolodvorski ulici ob Leku (+57.000 EUR)
S strani Lek farmacevtska družba d.d. je bilo predlagano sofinanciranje kolesarske steze in hodnika
za pešce v nadaljevanju projekta »Ureditev Kolodvorske ulice od rondoja do Leka«. Izveden bo
tako tudi pločnik ob ograji Leka, tako da bo le-ta potekal do meje z občino Domžale. Lek d.d. bo
tako z odpisom dolga, ki je nastal zaradi preplačanega komunalnega prispevka financiral izvedbo
pločnika ob njihovi ograji.
OB072-21-0003 – 13122 - Izgradnja pločnika in kolesarske steze na Kolodvorski ulici ob Leku
Skladno z umestitvijo proračunske postavke 13122 v proračun, se tudi v NRP 2021-2024 umešča
projekt OB072-21-0003 – 13122 - Izgradnja pločnika in kolesarske steze na Kolodvorski ulici ob Leku.

13123 – Nakup ohišja za stacionarni radar (+12.000 EUR)
Za potrebe izvajanja meritev hitrosti (Slovenska cesta , Prešernova cesta ) se predlaga nakup
2 kosov ohišja za namestitev stacionarnih radarjev. Ohišje za namestitev merilnika vključuje
poleg same postavitve tudi sistem za prenos podatkov, nadzorno elektroniko ter napravo za
samodejno odčitavanje posamezne lokacije.
OB072-21-0004 – 13123 - Nakup ohišja za stacionarni radar
Skladno z umestitvijo proračunske postavke 13123 v proračun, se tudi v NRP 2021-2024 umešča
projekt OB072-21-0004 – 13123 - Nakup ohišja za stacionarni radar.

13001 – Javne prometne površine (+20.000 EUR)
Predlaga se povečanje postavke, saj je potrbno v sklopu preurejanja javnih prometnih površin zaradi
zastajanja meteorne vode na cestišču urediti odsek ceste JP 753171 Ropretova cesta. Izveden bo
pločnik in ustrezno odvodnjavanje in urejene zelenice.
13076 – Letno vzdrževanje cest (+12.000 EUR)
V letu 2021 je koncesionar za vzdrževanje javnih prometni površin že v mesecu maju izvedel
obsežnejši pregled vseh cest v občini. Na podlagi pregleda se je izvajalo ročno in strojno
krpanje vozišč z vročim asfaltom in sicer na cesti Loka – Dobeno , Murnova ulica, Drnovo –
Šmarca , Koseze- Mengeš, itd. Sredstva so namenjena tudi za obnovo talnih označb.
13116 – Slomškova - asfaltiranje (+5.000 EUR)
Ob obnovi vodovoda in kanalizacije ter hišnih priključkov na Slomškovi ulici je predvidena tudi
obnova cestišča. Ob izdelavi detajlnih popisov del je bilo ugotovljeno, da je potrebno za namen
celostne obnove ulice zagotoviti dodatna sredstva.
B072-20-0010 – 13126 - Slomškova - asfaltiranje
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 13116, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt B072-200010 – 13126 - Slomškova – asfaltiranje.

13119 – Rekonstrukcija Slovenske ceste (-369.000 EUR)
Zaradi dodatnih zahtev soglasodajalcev in recenzentov pri projektiranju rekonstrukcije Slovenske
ceste je upravljavec ceste (Direkcija RS za infrastrukturo), ki vodi investicijo, predlagal, da se
projekt prične v pomladanskih mesecih leta 2022. Skladno s predlogom in v izogib težavam zaradi
izvajanja del v zimskih mesecih, se bo financiranje projekta predvidelo v proračunu za leto 2022.
B072-20-0015 – 13119 - Rekonstrukcija Slovenske ceste
Skladno z znižanjem proračunske postavke 13119, se v NRP 2021-2024 znižuje tudi projekt B07220-0015 – 13119 - Rekonstrukcija Slovenske ceste.

16007 - Pokopališče (-12.777 EUR)
Sredstva na postavki pokopališče v letu 2021 so bila namenjena za ureditev glavnih dostopnih
poti na novem delu pokopališču Mengeš. Občina Mengeš je s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije pridobila kulturno varstvene pogoje, kjer je opredeljeno, da se na starem delu
krajevnega pokopališča ohranja peščene poti. Na novem delu pokopališča pa se glavne poti
izvedejo v pranem betonu, pri čemer se izvedejo prečne diletacije poti in robniki v obliki
granitnih
kock. Hkrati se uredi tudi odvodnjavanje. Občina Mengeš je na podlagi
kulturnovarstvenih pogojev pridobila projekt. Sredstva na postavki na podlagi projektne ocene
ne zadoščajo za izvedbo v letu 2021.
B072-16-0027 – 16007 - Pokopališče
Skladno z znižanjem proračunske postavke 16007, se v NRP 2021-2024 znižuje tudi projekt B07216-0027 – 16007 – Pokopališče.

16049 – Ureditev prostora za raztros pepela (-40.000 EUR)
Na podlagi kulturno varstvenih pogojev in izdanega kulturnovarstvenega soglasja za izvedbo
ureditve prostora za raztros pepela in pridobljenih ponudb za izvedbo je ugotovljeno, da bi
načrtovana investicija konkretno presegala sredstva, ki jih imamo zagotovljeno v proračunu za
leto 2021 .
B072-16-0028 – 16049 - Ureditev prostora za raztros pepela
Skladno z umikom proračunske postavke 16049 iz proračuna, se iz NRP 2021-2024 umika tudi
projekt B072-16-0028 – 16049 - Ureditev prostora za raztros pepela.

16013 – Otroška igrišča (+25.500 EUR)
V letošnjem letu smo pred OŠ postavili novo otroško igrišče. Pri prevzemu le tega, se je ugotovilo,
da je ograja, ki meji na sosednjo parcelo neustrezna (trenutno je nameščena armaturna mreža, ki
je pritrjena na trhle lesene kole). Ta ograja je nevarna in ne ustreza nobenim standardom.
Predvideva se namestitev nove panelne ograje, ki je predpisana za tovrstna otroška igrišča. Prav
tako, bi bilo potrebno obnoviti in zamenjati dotrajana in nevarna igrala na starem otroškem igrišču
(med šolo in nogometnim igriščem). Predvideva se odstranitev vseh dotrajanih in nevarnih igral,
zamenjava z novimi in ureditev okolice znotraj igrišča.
B072-11-0014 – 16013 – Otroška igrišča
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 16013, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt B072-110014 – 16013 – Otroška igrišča.

16039 – Območno razvojno partnerstvo središča Slovenije – Center za razvoj Litija (+2.500 EUR)
Predmet povečanja je prijava projekta« Reduce, Reuse, Recycle« na programu Erasmus + v
sodelovanju z AIA – Mladinski center Mengeš. Cilje projekta je osveščanje ljudi in zmanjšanje
negativnih vplivov na okolje (predvideno je , da se razvije mobilna aplikacija za izmenjavo dobrin).
15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževnje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš (-71.000
EUR)
Ker v letu 2021 ni predviden pričetek del na Slovenski cesti, je za izvedbo in dokončanje planiranih
projektov potrebnih manj sredstev kot je bilo predvideno v prvotnih planih.
OB072-11-0018 – 15014 – Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije
Skladno z znižanjem proračunske postavke 15014, se v NRP 2021-2024 znižuje tudi projekt OB07211-0018 – 15014 – Gradnja in invest. vzdrževanje kanalizacije.
Leto 2021 –
rebalans III

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

0€
5.000 €
24.500 €
2.000 €
107.500 €
139.000 €

15021 – Vzpostavitev sistema samodejnih merilnih naprav na porečju Kamniške Bistrice (SIMKA)
(-3.200 EUR)
Zaradi časovnega zamika projekta v leto 2022, se sredstva načrtovana v proračunu 2021 prenašajo
v proračun za leto 2022.
OB072-20-0006 – 15021 – Samodejne merilne postaje na porečju Kamniške Bistrice
Skladno z umikom proračunske postavke 15021 iz proračuna, se iz NRP 2021-2024 umika tudi projekt
OB072-20-0006 – 15021 – Samodejne merilne postaje na porečju Kamniške Bistrice.

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževnje vodovodnega sistema v občini Mengeš (+39.000 EUR)
Glede na porabo sredstev pri že realiziranih projektih, prerazporeditev obnove Slovenske ceste v
proračun za leto 2021 in planirano izvedbo obnove vodovoda in priključkov po Slomškovi ulici je
bilo ugotovljeno, da je v proračunu potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
OB072-11-0019 – 16041 – Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 16041, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt OB07211-0019 – 16041 – Gradnja in invest. vzdrževanje vodovoda.

Vodovod - vir najemnina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
Obnova vodovoda Dobeno

Leto 2021 – rebalans
III
92.000 €
0€
63.000 €
20.000 €
147.000 €
32.000 €
14.000 €
25.000 €
29.000 €
422.000 €

16022 – Odkupi zemljišč (+90.000 EUR)
Zemljišča s parcelno št. 1657/20, 1657/38, 1657/22 in 1657/30, vse k. o. Mengeš, skupaj v izmeri
3801 m2, ležijo v EUP ME 07 IG/1, z osnovno namensko rabo – stavbno zemljišče in podrobnejšo
namensko rabo IG – območje gospodarske cone. Vsa navedena zemljišča skupaj v naravi
predstavljajo pretežni del vzpostavljenega cestnega omrežja v tej enoti urejanja. Z lastnikom je
dosežen dogovor oziroma je izražena pripravljenost lastnika, da navedena zemljišča proda občini.
Ob teh zemljiščih - predvsem zahodno, severno in vzhodno - so še večja nezazidana stavbna
zemljišča, za katera obstaja interes po pozidavi s poslovnimi stavbami. Z nakupom teh zemljišč, bo
občina postala lastnica in upravljalka cestnega omrežja v pretežnem delu tega območja. S tem bo
odpravljena težava po pridobivanju gradbenih dovoljenj posameznih investitorjev, vsaj v delu, ki se
nanaša na dostop (priloga skupni in posamični grafični prikaz z lastništvom).
OB072-09-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč
Skladno z zvišanjem proračunske postavke 16022, se v NRP 2021-2024 zvišuje tudi projekt OB07209-0039 – 16022 – Odkupi zemljišč.

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (+15.000 EUR)
V letošnjem letu smo s strani ZVNKD OE Kranj pridobili kulturno varstvene pogoje in pridobili
Konservatorski načrt za obnovo stare Staretove kapele na pokopališču (EŠD 10693). V
koservatorskem načrtu je napisan program obnove. S sredstvi, ki so trenutno ostali na razpolago
na omenjeni postavki, ne moremo izvesti prvega dela obnove (obnova podzemne grobnice,
izvedba drenaže in hidroizolacije), ki se mora smiselno zaključiti. Z omenjenimi sredstvi, bi v
letošnjem letu omenjeno obnovo zaključili.

 Spremembe v predlogu tretjega rebalansa v primerjavi s sprejetim drugim
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:
- OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov (+13.650 EUR),
- OB072-20-0012 – 07030 – Vzdrževanje prostora civilne zaščite (-1.000 EUR) in
- OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme (-1.500 EUR).

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 primanjkljaj v sprejetem proračunu po predlaganem rebalansu spreminja v presežek v
znesku 271.045 EUR.

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

