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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2020 – 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

PRIPRAVLJAVEC:

Finančna služba občinske uprave s sodelavci

POROČEVALEC:

Franc Jerič, župan; Anja Kuret s sodelavci

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRILOGE:
1.
2.
3.
4.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2020;
Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – I. Splošni del, II. Posebni del;
Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – Izpis odhodkov po funkcionalni klasifikaciji
Rebalans_II proračuna Občine Mengeš za leto 2020 – Načrt razvojnih programov 2020 – 2023.

OBRAZLOŽITEV:
Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2020 je bil sprejet na 10. seji Občinskega sveta Občine
Mengeš dne 12. 12. 2019 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 13/19. V juniju 2020
je župan pripravil predlog rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2020, ki je bil sprejet na 13.
seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 18. 6. 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine
Mengeš, št. 4/20. Z namenom zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti, je župan pripravil predlog drugega Rebalansa proračuna Občine Mengeš
za leto 2020 (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 2020 –
2023 (v nadaljevanju NRP 2020-2023). Predlog rebalansa vsebuje spremembe v bilanci prihodkov
in odhodkov, posledično se spremija tudi NRP 2020 –2023. Prav tako se spreminja tudi račun
financiranja.
Error! Reference source not found.

Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto
2020 na strani prihodkov
Št.

K4

1
2
3
4
5

7120
7141
7203
7221
7400

6

7402

K-naziv
Globe in druge denarne kazni
Drugi nedavčni prihodki
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

Skupaj predlog sprememb

Sprejeti proračun
(Reb.II 2020)
74.500
210.100
0
10.000
127.641
6.380

Predlog
Predlog
sprememb Rebalansa II
-38.000
36.500
150.000
360.100
3.200
3.200
15.000
25.000
23.258
150.899
-3.000

3.380

150.458

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2020 prihodki zvišujejo za
150.458 €, in sicer iz načrtovanih 7.144.365 € na 7.294.823 €. S predlogom se spreminjajo
naslednjih konti:
7120 – Globe in druge denarne kazni (-38.000 €)
Glede na zelo nizko realizacijo glob za prekrške v prvih osmih mesecih (13.615 €), se predvideva, da
bo dejanska letna realizacija precej nižja, kot je bila načrtovana.
7141 – Drugi nedavčni prihodki (+150.000 €)
Navedeni prihodki se povečujejo iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov, in sicer sta bila v
mesecu juliju plačana dva večja zneska v skupni vrednosti 251.904 €.
7203 – Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (+3.200 €)
Občina je JKP Prodnik d.o.o. prodala 50 zabojnikov za papir in 22 zabojnikov za steklo, ki služijo za
namen zbiranja papirja in stekla, na t.i. ekoloških otokih občine Mengeš. Ker v sprejetem
proračunu navedeni konto ni planiran, se predlaga umestitev konta prihodkov od prodaje
osnovnih sredstev, in sicer v višini 3.200 €.
7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (+15.000 €)
Glede na realizacijo v prvih osmih mesecih (20.142 €), ki za 100% presega načrtovano realizacijo, se
predlaga zvišanje navedenih prihodkov iz tega naslova.
7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna (+23.258 €)
Navedeni konto se povečuje iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, in
sicer ponovno se povečuje delež nepovranih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z ZFO-1,
tokrat za 7.885 €. Povečanje izhaja tudi iz naslova drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna
za tekočo porabo prejetih na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točke 39. člena
Kolektivne pogodbe za javni sektor v skupni višini 15.373 €.
7403 – Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (-3.000 €)
Ker od meseca junija dalje nimamo več upravičencev iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo za
invalidne osebe (družinski pomočnik), ki ga izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, v letošnjem letu se predlaga znižanje sredstev.

Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto
2020 na strani odhodkov
Št.

PP

PP-naziv
Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov

1

01001 občinskega sveta

2

04004 prireditve v občini Mengeš
04007 Pomembne obletnice društev
04013 Osnovna šola Mengeš
04017 Osnovna šola Roje
04045 Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš
04046 Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš
04047 Fizično varovanje javnih površin
07029 Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev
13002 Zimsko vzdrževanje cest
13110 Ulica Drnovo
16014 Novoletna okrasitev
16022 Odkupi zemljišč
16058 Zelene rekreacijske površine
17004 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
18025 Telovadnica / športna dvorana Mengeš
19005 Prevozi in varstvo osnovnošolcev oš Mengeš
19024 Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš
19027 Najemnina za enoto Oblaček

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prireditve - občinski praznik, ostale pomembne

20 20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
21 20011 Družinski pomočnik
22 22001 Odplačilo obveznosti iz nalsova financiranja - obresti
23 22003 Stroški financiranja in upravljanja z dlolgom

Skupaj spremembe

Sprejeti proračun
Predlog
Predlog
(Reb.II 2020)
sprememb Rebalansa II
17.000

-4.000

13.000

35.500

-10.000

25.500

14.800
50.000
10.298
24.000
120.000
10.000
3.500
180.000
47.000
20.000
140.000
53.000
36.000
3.536.622
44.100
35.000
33.500

-10.000
15.000
11.500
67.500
-90.000
6.100
1.350
-18.000
2.044
-3.500
75.000
10.000
7.000
-51.622
5.000
15.000
1.500

4.800
65.000
21.798
91.500
30.000
16.100
4.850
162.000
49.044
16.500
215.000
63.000
43.000
3.485.000
49.100
50.000
35.000

160.000

18.500

178.500

25.000
2.000
1.000

-16.000
-1.500
-500

9.000
500
500

30.372

Kot je razvidno iz tabele, se s predlogom rebalansa proračuna 2020 odhodki zvišujejo za 30.372 €,
in sicer iz načrtovanih 10.528.592 € na 10.558.964 €. S predlogom se spreminjajo naslednje
postavke:
01001 – Povračila za opravljanje funkcije - sejnine članov občinskega sveta (-4.000 €)
Predlaga se znižanje sredstev zaradi manjšega števila sej občinskega sveta v prvem polletju 2020.
Ob predvideni dinamiki sej do konca leta, bi zmanjšana sredstva zadoščala za izplačila sejnin.
04004 – Prireditve - občinski praznik, ostale pomembne prireditve v občini Mengeš (-10.000 €)
Predlaga se znižanje zaradi situacije v zvezi z epidemijo Covid -19, saj je bilo potrebno zaradi tega
odpovedati kar nekaj prireditev, ki jih organizira občina ali drugi izvajalci. Na tej postavki bo iz
razloga odpovedi realizacija veliko manjša. Ta trenutek niti ne vemo, kakšna bo še situacija v
nadaljevanju leta in/ali se bodo določene prireditve lahko izpeljale. Iz tega razloga predlagamo
znižanje postavke.
04007 – Pomembne obletnice društev (-10.000 €)
Predlaga se znižanje postavke zaradi epidemije Covid – 19, saj društva niso mogla primerno
obeležiti svojih obletnic, saj so bila večja druženja in prireditve prepovedana. Veliko društev se je
odločilo, da bodo tudi iz vidika varnosti svoje prireditve ob okroglih obletnicah raje prestavile na
prihodnje leto.

04013 - Osnovna šola Mengeš (+15.000 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi dodatne ureditve kontrole dostopa pri vhodu v vzhodni
prizidek in spremembe sistema javljanja požara. V podstrešnih prostorih se dodatno ureja tudi
nova učilnica, zato so potrebna dobava in vgradnja novih strešnih oken ter slikopleskarska dela.
OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš (+15.000 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 04013, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš.
04017 - Osnovna šola Roje (+11.500 €)
Prejeli smo dopis Osnovne šole Roje o nastali škodi na obstoječi strehi zaradi toče, v katerem nas
naprošajo, za založitev sredstev za popravilo škode. Navedena sredstv bodo sicer prejeli povrnjena
od zavarovalnice ter nato sredstva povrnili tudi nam, vendar pa je potrebno nastalo škodo sanirati
čimprej. Zato se v rebalansu predlaga zvišanje postavke.
OB072-16-0006 04017- Osnovna šola Roje (+11.500 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 04017, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-16-0006 04017 - Osnovna šola Roje.
04045 - Glasbena šola Domžale - oddelek Mengeš (+67.500 €)
Predlaga se zvišanje postavke, in sicer zaradi izvedbe nujnih vzdrževalnih del na objektu. Zaradi
padajočih kosov strešnikov, opeke in ometa je zaradi varnosti in številnih urgenc s strani vodstva
Glasbene šole Domžale nujno potrebna obnova strehe, simsov pod napuščem in delna sanacija
poškodovane fasade. Sanacija je bila sprva predvidena v letu 2021, vendar je zaradi slabega stanja
objekta za zagotavljanje varnosti v vsakem primeru potrebno postaviti lovilni oder in gradbiščno
ograjo, zaradi česar pa bi mesečno nastajali precejšnji stroški.
OB072-18-0008 04045- Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš (+67.500 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 04045, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-18-0006 04048 - Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš.
04046 - Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-90.000 €)
Predlaga se znižanje, in sicer zaradi usklajevanja idejnih rešitev preureditve stare telovadnice. V
postavki je bila sprva zajeta tudi ocenjena vrednost DGD dokumentacije, ki pa bo glede na
dinamiko ostalih del (predvsem izvedbe arheoloških sondiranj v objektu stare telovadnice) zapadla
v leto 2021.
OB072-19-0002 04046- Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš (-90.000 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 04046, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-19-0002 04046 - Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš.
04047 - Fizično varovanje javnih površin (+6.100 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi izvajanja nadzora v športnem parku Mengeš, pri Kulturnem
domu Mengeš še za čas od septembra 2020 do decembra 2020. Zaradi vandalizma je v izvajanje
fizičnega varovanja dodatno vključeno tudi nadzor pri mrliških vežicah, kjer je v zadnjem času
spet prihajalo do poškodovanja objekta. Sredstva se povečujejo tudi zaradi dodatnega varovanja
varne poti v šolo – Šolska ulica - oziroma varovanja in usmerjanja vozil ob pričetku novega
šolskega leta.
07029 - Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev (+1.350 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi nabave novega defibrilatorja, ki smo ga namestili v novo
športno dvorano.
OB072-18-0005 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev (+2.050 €)
S spremembo proračunske postavke 07029, se v NRP 2020-2023 na novo umešča tudi projekt
OB072-18-0005 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev.

13002 - Zimsko vzdrževanje cest (-18.000 €)
Predlaga se znižanje , ker bo prva situacija za zimsko vzdrževanje cest /začetek 15.11.2020/
izstavljena v mesecu decembru 2020 in zapade v plačilo v letu 2021.
13110 - Ulica Drnovo (+2.044 €)
Predlaga se zvišanje postavke, in sicer zaradi stroškov izdelave projektne dokumentacije (PID
dokumentacije).
OB072-19-0008 13110 – Ulica Drnovo (+2.044 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 13110, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-19-0008 13110 – Ulica Drnovo.
16041 - Novoletna okrasitev (-3.500 €)
Predlaga se znižanje ker sredstva ne bodo porabljena v letu 2020 oziroma bo plačilo za izvedbo
novoletne okrasitve za leto 2020 zapadlo v leto 2021.
16022 - Odkupi zemljišč (+75.000 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi nakupa nepremičnine parc. št. 1298/41 k. o. Mengeš v izmeri
3345m2. Na navedenem zemljišču je predvidena gradnja zbirnega centra za odpadke v delu EUP
ME 77 Mengeš. Občinski svet je na svoji 8. seji, septembra 2019, sprejel Sklep o sprejemu idejne
zasnove za zbirni center za odpadke. Na tej podlagi je bil z lastnikom zemljišča dosežen dogovor o
prodaji, v nadaljevanju je občina pridobila dve cenitvi zemljišča. Hkrati je dosežen dogovor, o
dinamiki nakupa in sicer se predvideva plačilo 1/3 kupnine v višini 71.683,20 € v letu 2020,
preostanek v višini 143.366,40 € pa najkasneje do 31. 12. 2021, vse skupaj že z DDV. Cena za 1m
znaša 52 €, brez DDV.
OB072-09-0039 16022 – Odkupi zemljišč (+74.800 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 16022, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-09-0039 16022 – Odkupi zemljišč.
16058 - Zelene rekreacijske površine (+10.000 €)
Predlaga se zvišanje in sicer zaradi izdelave katastra vseh zelenih površin v občini Mengeš na
katerih se izvaja redna mesečna košnja trave. Izvedena bo natančna odmera vseh košenih zelenih
površin v obsegu 15ha, na 70 različnih lokacijah po občini. Kataster zelenih površin bo vseboval
točen izračun površin, izdelavo posameznih skic in preglednico oziroma tabelo površin.
17004 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih (+7.000 €)
Predlaga se zvišanje postavke, saj se je v zadnjih mesecih število brezposelnih oseb povečalo.
18025 - Telovadnica / športna dvorana Mengeš (-51.622 €)
Predlaga se znižanje, in sicer zaradi nižje realizacije od planirane (glede na trenutne simulacije
končnih stroškov izgradnje dvorane).
OB072-09-0041 18025 - Telovadnica / športna dvorana Mengeš (-51.622 €)
Skladno s spremembo proračunske postavke 18025, se v NRP 2020-2023 spreminja tudi projekt
OB072-09-0041 18025 - Telovadnica / športna dvorana Mengeš.
19005 - Prevozi in varstvo osnovnošolcev oš Mengeš (+5.000 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi vseh dodatnih prevozov, ki jih je moral opraviti prevoznik proti
koncu šolskega leta 2019/2020 (ustrezne razdalje otrok med vožnjo) in zaradi zagotavljanja
dodatnih ukrepov za zajezitev virusa Covid – 19 (čiščenje, razkuževanje, razkužila,...). Prav tako ne
vemo kakšna bo situacija, ko se bo šola ponovno začela in kakšni bodo novi ukrepi na področju
prevozov šolskih otrok. Situacija se lahko vsak trenutek spremeni. Iz teh razlogov predlagamo
povečanje te postavke.

19024 - Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš (+15.000 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi tega, ker bo prvič v zgodovini Osnovne šole v prvem razredu
organiziranih pet oddelkov (skupaj 125 učencev 1. razredov) Do sedaj so bili štirje. Povečanje
sredstev je iz razloga zaposlitve dodatne učiteljice v petem oddelku prvih razredov. Zaposlitev
dodatne učiteljice je predvidena samo za šolsko leto 2020/2021.
19027 - Najemnina za enoto Oblaček (+1.500 €)
Predlaga se zvišanje, in sicer zaradi tega, ker je bil dne 16.6.2020 podpisan Aneks k najemni
pogodbi za prostore enote Oblaček. Razlogi za povišanje najemnine so : od podpisa pogodbe leta
2013 se le ta ni nič spremenila (v tem času so se najemnine v Sloveniji povečale za več kot 10 %),
povečale so se cene energentov in ostalih storitev.
20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe (-18.500 €)
Zaradi povečanja števila oskrbovancev v domovih, se predlaga zvišanje postavke.
20011 - Družinski pomočnik (-16.000 €)
Ker od meseca junija dalje nimamo več upravičencev iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo za
invalidne osebe (družinski pomočnik), se v letošnjem letu realizacije ne predvideva več. Zato se
predlaga znižanje postavke.
22001- Odplačilo obveznosti iz nalsova financiranja – obresti (-1.500 €)
Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita v računu financiranja se v rebalansu
proračuna predlaga znižanje postavke.
22003 - Stroški financiranja in pravljanja z dolgom (-500 €)
Skladno z znižanjem vrednosti načrtovanega kredita v računu financiranja se v rebalansu
proračuna predlaga znižanje postavke.

Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto
2020 v Načrtu razvojnih programov 2020-2023
Poleg sprememb v NRP 2020-2023 ki so bile navedene že pri obrazložitvah sprememb posameznih
proračunskih postavk se v NRP 2020-2023 spremenijo tudi vrednosti na nekaterih projektih, pri
katerih se vrednosti načrtovanih sredstev na proračunski postavki s predlogom rebalansa ne
spreminjajo, in sicer:
-

OB072-20-0001 - 01004 – Str.za delovanje OS-nabava računalnikov (-1.735 €)
Ker so bili na postavki predvideni investicijski odhodki že v celoti realizirani, se preostala
sredestva prerazporejajo na tekoče odhodke. Zato se projekt znižuje.

-

OB072-09-0002 – 04002 – Nabava opreme uprave in rač.programov (-5.000 €)
Projekt se znižuje, ker se bo za investicijske odhodke potrebovalo manj sredstev ter toliko več
za tekoče odhodke.

-

OB072-17-0006 – 04014 – VVZ Vrtec Mengeš (-10.156 €)
Projekt se znižuje, ker bo manj porabe na investicijskih odhodkih in posledično več porabe na
tekočih odhodkih.

-

OB072-09-0008 – 06003 – Tek. In inves. vzdrž. Obj. In opr. uprave (-101 €)
Projekt se malenkostno znižuje zaradi prerazporejanja sredstev med investicijskimi in tekočimi
odhodki.

-

OB072-16-0004 – 13003 – Propusti, mostovi in ograje (-1.726 €)
Projekt se znižuje zaradi prerazporejanja sredstev med investicijskimi in tekočimi odhodki.

-

OB072-16-0013 – 13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava (-3.609 €)
Projekt se znižuje zaradi prerazporejanja sredstev med investicijskimi in tekočimi odhodki.

-

OB072-19-0009 – 13019 – Prometni in neprometni znaki (-4.564 €)
Ker so bili na postavki predvideni investicijski odhodki že v celoti realizirani, se preostala
sredestva prerazporejajo na tekoče odhodke. Zato se projekt znižuje.

Spremembe v predlogu drugega rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom za leto
2020 pri zadolževanju
S predlogom rebalansa se načrtuje znižanje vrednosti zadolževanja, in sicer iz načrtovane
zadolžitve 300.000 € na 155.000 €. Skladno z znižanjem zadolžitve se znižuje tudi odplačilo dolga
iz 20.000 € na 10.000 €.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE TER KORISTI
Sprejem drugega rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2020 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 drugega rebalansa proračuna vplivajo na izid bilance prihodkov in
odhodkov, in sicer se po prvem rebalansu proračunski primanjkljaj znižuje za 120.086 € in tako
znaša -3.264.141 €. Navedeni primanjkljaj se pokriva s stanjem sredstev na računih na dan 31. 12.
2019, ki je znašalo 3.120.158 € ter s predlaganim načrtovanim kreditom v višini 155.000 €. Predlog
sprememb vpliva tudi tudi na račun financiranja, saj se znižuje zadolževanje in posledično tudi
odplačilo dolga.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto 2020
s prilogami.
Franc Jerič
ŽUPAN

Opomba:
Predlog rebalansa je bil sprejet skupaj z vloženima amandmajema s strani župana (priložena
spodaj).

Številka: 9000-5/2020-10
Datum: 21.9.2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

AMANDMA K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK

PRAVNA PODLAGA:

17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15), 100. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 in 3/20)

PRIPRAVLJALKA:

Irena Kosec, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Franc Jerič, župan

AMANDMA:
»Odpre se nova postavka 19031 – Sofinanciranje šolskih kosil za 8. in 9. razred v višini 7.000
evrov. Sredstva v višini 7.000 evrov se prerazporedijo iz postavke 06016 Pogodbeno izvajanje
nalog uprave.«
OBRAZLOŽITEV:
Šola se že vrsto let sooča s prostorsko stisko. V zadnjem obdobju je Občina Mengeš šoli zagotovila
kar nekaj prostorskih razširitev in izboljšav, npr. učilnice na mansardi, vzhodni prizidek in nova
športna dvorana. Po izgradnji športne dvorane bo sledila še preureditev stare telovadnice za
potrebe šolskih programov, med drugim za novo šolsko kuhinjo in jedilnico. Dejavnosti na tem
področju že potekajo.
S strani OŠ Mengeš smo bili seznanjeni, da se je s 1. 9. 2020 število učencev in oddelkov na šoli
povečalo. Ob zbiranju prijav na kosila ob zaključku prejšnjega šolskega leta so ugotovili, da se je
tudi število prijav na kosilo znatno povečalo. V zadnjih letih so kljub premajhni šolski kuhinji in
jedilnici uspeli kosila zagotoviti vsem prijavljenim učencem, še večjega števila kosil pa omejeni
prostorski pogoji ne dopuščajo.
Stanje še dodatno otežujejo okoliščine v povezavi s Covid-19 in izvajanjem priporočil NIJZ.
Zato smo bili s strani vodstva OŠ Mengeš obveščeni, da so morali sprejeti odločitev, da učenci 8. in
9. razreda kosila v šoli ne bodo mogli imeti. Šola bo lahko zagotovili kosila za učence do vključno 7.
razreda s tem, da bodo nekateri učenci kosila zaužili v učilnicah, ki so v bližini jedilnice.
Da bi zagotovili kosila za cca 70 otrok 8. in 9. razreda bi lahko nudili prehrano v objektu Harmonija,
za kar je dogovor z najemnikom Harmonije in Šolo dosežen. Občina bi morala za izvedbo
subvencionirati dodatek v višini 1,9 eur/ kosilo. Ob predvidenem številu otrok cca 70 bi potrebovali
7000 eur. Cena za starše pa ostaja enaka to je 2,6 eur.
Franc JERIČ
Župan

Številka: 9000-5/2020-15
Datum: 24.9.2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

AMANDMA št. 2 K PREDLOGU ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – SKRAJŠANI POSTOPEK

PRAVNA PODLAGA:

17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15), 100. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 in 3/20)

PRIPRAVLJALCI:

Anja Kuret, Boris Kavčič, Robert Špenko

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Franc Jerič, župan

AMANDMA:
Postavka 16022 Odkupi zemljišč, ki se v predlogu rebalansa zvišuje za 75.000 evrov se ne poviša.
Sredstva v skupni višini 75.000 evrov se prerazporedijo na postavke 13109 Investicijsko
vzdržavanje cest Dobeno – 40.000 evrov, 04016 Zdravstvena postaja Mengeš – 6.000 evrov in na
novo postavko 17009 Širitev Zdravstvenega doma Domžale – 29.000 evrov.
OBRAZLOŽITEV:
Občina je v septembru 2020 pridobila projekt PZI za rekonstrukcijo ceste na zgornjem Dobenu
smer Rašica. Vsebine rekonstruirane ceste so: javna razsvetljava, odvodnjavanje s ponikanjem,
izvedba opornih zidov, razširitev ceste kjer je to mogoče in izgradnja na novo le te. Projektantska
ocena iz PZI je skupaj nekaj več kot 120.000 evrov. Razpis za izvedbo del je bil objavljen na portalu
23. 9. 2020. Občina trenutno še ne razpolaga z najugodnejšo ponudbo, saj je rok za oddajo le teh
6. 10. 2020. Občina ocenjuje, da bodo v letošnjem letu na navedenem projektu izvedena dela v
obsegu okvirno do 100.000 evrov. Na proračunski postavki 13109 je trenutno še na razpolago
60.000 evrov, h katerim se z amandmajem doda predlaganih 40.000 evrov. Neizvedena dela (fini
asfalt) v višini cca 20.000 evrov pa bodo izvedena v letu 2021, za katera se sredstva zagotovijo v
proračunu za leto 2021.
Zaradi ukrepov in priporočil NIJZ-ja se sredstva v višini 6.000 evrov namenijo za preureditev
čakalnic za paciente in za pripravo prostora za čakajoče pred vhodom Zdravstvene postaje
Mengeš.
Na podlagi sprejetega Sklepa o potrditvi DIIP-a za porjekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in
gradnja podzemne garaže« je potrebno v letu 2020 zagotoviti sredstva v višini 29.000 evrov, in
sicer za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za prizidek.

Franc JERIČ
župan

