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1. UVOD
V skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ so dolžne občine po koncu proračunskega leta, ki
je enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov. Zaključni račun je akt občine,
v katerem so prikazani predvideni oziroma načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugi izdatki občine v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun.
V zaključnem računu občinskega proračuna so prikazane vse spremembe sprejetega proračuna,
uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ
vplivajo na dejansko realizacijo proračuna. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan
predloži do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za finance, hkrati pa tudi v sprejem Občinskemu svetu.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 84/16,
75/17, 82/18, 79/19 in 10/21);
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C in 114/2006-ZUE);
 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in
57/08 – ZFO-1A);
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19,
61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122);
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
 Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr.,
104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15
75/17 in 82/18),
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13);
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in
100/15);
 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni
list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/13 in 76/20);
 Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni
list RS, št. 86/16 in 76/17);
 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
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Zakon o javnih financah v 98. členu nalaga županu, da:
 pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta (potrebno elektronsko poročati iz programa
APPr-A v program OPPr-A),
 predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega
leta in
 o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v
tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
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. Z namenom
zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je bil dne 18.
junija 2020 na 13. seji Občinskega sveta Občine Mengeš sprejet prvi rebalans proračuna Občine Mengeš
za leto 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 4/20. Dne 24. Septembra 2020 pa je bil
na 14. seji Občinskega sveta Občine Mengeš sprejet drugi rebalans proračuna Občine Mengeš za leto
2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 07/20.
Predlog proračuna je bil pripravljen v skladu z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju
občin, ki določa osnove, način in proračunske vire za financiranje javne porabe ter v skladu s statutom
Občine Mengeš. Pri pripravi so bili upoštevani podatki o realizaciji proračuna v letu 2019, izračun
primerne porabe občin in znesek finančne izravnave za leto 2020 ter ocene potreb proračunskih
uporabnikov.
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2020 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo
zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je januarja 2010 pripravilo Ministrstvo za finance.
Skladno z drugim odstavkom 5. točke tega priročnika se zaključni račun ne sprejema z odlokom, temveč
se sprejme kot samostojen dokument.

3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za
finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika
je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega
načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:
a) splošni del zaključnega računa proračuna,
b) posebni del zaključnega računa proračuna in
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:
a) bilanca prihodkov in odhodkov,
b) račun finančnih terjatev in naložb in
c) račun financiranja.
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Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja
zaključni račun.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:
 sprejeti proračun preteklega leta,
 veljavni proračun preteklega leta,
 realizirani proračun preteklega leta,
 indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
 indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Za
leto 2020 se upošteva kot sprejeti proračun rebalans II proračuna Občine Mengeš za leto 2020.
Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med
proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna
do konca proračunskega leta. Gre torej za sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:
 splošnega dela,
 posebnega dela,
 izvajanja načrta razvojnih programov,
 podatkov iz bilance stanja in
 upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
V splošnem in posebnem delu Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2020 so prikazani
prihodki in odhodki proračuna Občine Mengeš za leto 2020 po proračunskih uporabnikih, in sicer:
 stolpec 1-Sprejeti 2020 - sprejeti proračun Občine Mengeš za leto 2020 (Rebalans II);
 stolpec 2-Veljavni 2020 - veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2020 (Rebalans II + prerazporeditve);
 stolpec 3-Realizacija 2020 - realizirani proračun Občine Mengeš v letu 2020;
 stolpec 4-Indeks 3/1 - indeks med realizacijo proračuna Občine Mengeš v letu 2020 v primerjavi s
sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2020;
 stolpec 5-Indeks 3/2 - indeks med realizacijo proračuna Občine Mengeš v letu 2020 v primerjavi z
veljavnim proračunom Občine Mengeš za leto 2020.
Vsi podatki v zaključnem računu so navedeni v evrih.
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Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po Zaključnem računu Občine Mengeš za leto 2020 znašajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto (K3)
1

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Sprejeti 2020
2

Veljavni 2020
3

Realizacija 2020
4

Indeks
5=4/3

7.294.823,00

7.294.823,00

7.340.304,33

100,6

10.558.964,00 10.558.964,00
-3.264.141,00 -3.264.141,00

9.744.708,92
-2.404.404,59

92,3
73,7

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto (K3)
1

Sprejeti 2020
2

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Veljavni 2020
3

Realizacija 2020
4

Indeks
5=4/3

0,00

0,00

0,00

/

0,00

0,00

0,00

/

0,00

0,00

0,00

/

(750+751+752)

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Konto (K3)
1

Sprejeti 2020
2

Veljavni 2020
3

Realizacija 2020
4

Indeks
5=4/3

VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)

155.000,00

155.000,00

0,00

/

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

10.000,00

10.000,00

0,00

/

-3.119.141,00 -3.119.141,00

-2.404.404,59

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

145.000,0

145.000,0

0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

3.264.141,00

3.264.141,00

2.404.404,59

XII. STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

3.120.158,98

3.120.158,98

3.120.158,98

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

77,1
/
73,7

4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
Zakon o javnih financah v 98. členu nalaga županu, da:
 pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta (poroča elektronsko preko programa APPr-a);
 predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem in
 o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v
tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
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4.1.1. Makroekonomska izhodišča
Podlago za pripravo proračuna za leto 2020 je predstavljala jesenska napved gospodarskih gibanj 2018
(september 2018), ki je objavljena na strani Urada RS za makroekonomske analize (UMAR).
Predvidevalo se je, da bo gospodarska rast ostala relativno visoka, in sicer se za leto 2020 naj bi bila 3,4
% rast bruto domačega proizvoda. Za glavna razloga za nadaljevanja konjukture v obdobju 2018-2020 sta
bila napovedana domača in tuja potrošnja, predvesm zaradi nadaljevanja hitre rasti gradbenih investicij.
Ob tem je bila napovedana tudi visoka rast obsega investicij v stroje in opremo. Pričakovalo se je
nadaljevanje rasti državne potrošnje, ki pa naj bi se postopoma upočasnila. Prav tako je bilo predvideno
postopno umirjanje visoke rasti izvoza in rast uvoza.
Glede rasi plač se je predvidevalo, da se bo nadalje postopno krepila. Zaradi nadaljnega zniževanja
brezposelnosti in naraščujoče omejitve podjetij pri iskanju usposobljenih delavcev je bilo pričakovano
postopno povečevanje pritiska na rast plač. Vendar se je ob tem pričakovalo, da bo težnja po ohranjanju
konkurenčnega položaja še naprej pomembno vplivala na oblikovanje plač v zasebnem sektorju. Glede
na dogovore je bilo pričakovati, da bo rast plač v sektorju država letos ostala visoka v prihodnjih letih, pa
najbi se vse bolj umirjala.
Predvidevalo se je zmerno povečevanje inflacije. Ob nadaljni rasti povpraševanja in postopni krepitvi
stroškovnih pritiskov, pa naj bi se v prihodnjih letih nadaljevalo postopno zviševanje rasti cen.
V omenjeni napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj o makroekonomskih gibanjih je bilo
predvideno:

BDP, realna rast v %
Bruto plače na zaposlenega, realna rast v %
- zasebni sektor
- javni sektor
Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast v %

Jesenska napoved (september 2018)
2018
2019
2020
4,4
3,7
3,4
1,7
2,8
2,6
2,3
2,6
3,0
0,4
2,9
1,5
1,5
2,1
2,6

Zasebna potrošnja (realna rast)

2,7

2,6

2,2

Državna potrošnja (realna rast)

2,7

2,0

1,5

Investicije v osnovna sredstva (realna rast)

9,0

8,5

7,5

Letna stopna inflacije (dec./dec. predh.leta)

102,1

102,3

102,4

V marcu 2020 je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusne bolezni. Z ogromnimi negativnimi
učinki na gospodarski in socialni položaj je dejanska situacija precej drugačna glede na zgoraj navedena
izhodišča, ki so bila upoštevana pri prvotni pripravi proračuna za leto 2020.
Bruto domači proizvod (BDP) se je v četrtem četrtletju 2020 dejansko zmanjšal za 4,5 odstotka, v letu
2020 pa za 5,5 %. Končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu se je zmanjšala za 14,5 % in sicer v
tem okviru so se zmanjšali izdatki za večino vrst dobrin, najizraziteje izdatki za gorivo, za oblačila, za
nakupe avtomobilov in za razne storitve.
Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 2,0 %, k čemur so v največji meri prispevale
investicije v gradbene objekte. Domača potrošnja se je v letu 2020 glede na leto 2019 zmanjšala za 6,5
5

%, k čemur je v veliki meri prispevalo zmanjšanje potrošnje gospodinjstev (-9,8 %). Zmanjšalo se je tudi
zunanje povpraševanje, izvoz se je zmanjšal za 8,7 %, uvoz pa za 10,2 %.
Izrazito sta upadla izvoz in uvoz storitev, za okoli 20 %, – najbolj se je zmanjšal obseg potovanj, medtem
ko je izvoz blaga upadel za 5,6 %, uvoz pa za 8,9 %.
Skupna zaposlenost se je glede na leto 2019 zmanjšala za 10.000 oseb ali za 1,0 odstotka. Največ oseb je
izgubilo delo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v predelovalnih dejavnostih in v gostinstvu.

4.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega
proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna

proračuna,

Za izvajanje obveznih nalog občin, država zagotavlja sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne
porabe. V izračunu primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada posamezni občini, se upoštevajo
stroški tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. Elementi, ki vplivajo
na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine; dolžina
lokalnih cest in javnih poti; število prebivalcev, mlajših od 15 let in število prebivalcev, starejših od 65 let
– delež teh prebivalcev v celotnem prebivalstvu).
Povprečnina predstavlja povprečni strošek na prebivalca. Metodologijo za izračun povprečnih stroškov
za financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo. Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz
preteklih štirih let in novih ali ukinjenih nalog občin pripravi izračun ter ga z obrazložitvami pošlje v
mnenje reprezentativnim združenjem občin. Po prejemu mnenja reprezentativnih združenj državni zbor
z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna določi višino povprečnine. Povprečnina za leto
2020, določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (v
nadaljevanju: ZIPRS2021) je bila z 32. členom Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) določena v višini 623,96 EUR. Navedena povprečnina je
bila upoštevana pri pripravi sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2020.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Podatki zajemajo število državljanov
RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini). Pri izračunu primerne
porabe občin za leto 2020 so bili upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. 1. 2016.
Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS z dne 13. 7. 2006, dolžina
lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine. Če 54-odstotni delež vplačane
dohodnine v predpreteklem letu ne zadošča za financiranje primerne porabe občin, manjkajoča sredstva
zagotovi država v obliki tako imenovane finančne izravnave iz državnega proračuna. Občina Mengeš v
letu 2020 ni prejela finančne izravnave.
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4.1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov

A) PRIHODKI
Proračunski prihodki so bili v letu 2020 načrtovani v višini 7.294.823,00 EUR. Realizirali smo 7.340.304,33
EUR prihodkov oziroma 100,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2020.
Proračunski prihodki se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete
donacije in transferne prihodke:
Vrsta prihodka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:

Indeks:

3/1

3/2

1

2

3

4

5

70

Davčni prihodki

5.749.144,00

5.749.144,00

5.644.743,50

98,2

98,2

71

Nedavčni prihodki

1.317.451,00

1.317.451,00

1.500.435,29

113,9

113,9

72

Kapitalski prihodki

28.200,00

28.200,00

23.719,97

81,1

84,1

74

Transferni prihodki

200.028,00

200.028,00

171.405,57

85,7

85,7

7.294.823,00 7.294.823,00

7.340.304,33

100,6

100,6

Skupaj

V milijonih €
6,0
5,0

Sprejeti 2020

4,0

Veljavni 2020

3,0

Realizacija 2020

2,0
1,0
0,0

Davčni prihodki

Nedavčni prihodki

Kapitalski prihodki

Transferni prihodki

70 Davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki se uvrščajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa
obvezna in nepovratna sredstva v dobro proračuna. Za leto 2020 je bilo načrtovanih 5.749.144,00 EUR
davčnih prihodkov in realiziranih 5.644.743,50 EUR oziroma 98,2 % v primerjavi s sprejetim proračunom
Občine Mengeš za leto 2020.
Vrsta davčnega prihodka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

700 Davki na dohodek in dobiček

4.591.434,00

4.591.434,00 4.591.434,00

100,0

100,0

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

1.046.110,00

1.046.110,00

978.443,77

93,5

93,5

110.600,00

110.600,00

74.865,73

67,7

67,7

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

5.749.144,00 5.644.743,50

98,2

98,2

706 Drugi davki in prispevki
Skupaj

5.749.144,00
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700 Davki na dohodek in dobiček
Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je povprečnina, ki jo prejema občina iz državnega
proračuna v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2020 je bilo načrtovanih in prav tako prejetih
4.591.434,00 EUR sredstev, kar pomeni 100 % realizacijo sprejetega proračuna. Način izračuna primerne
porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin.
703 Davki na premoženje
Vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2020 načrtovana v višini 1.046.110,00 EUR, realizirana pa
v višini 978.443,77 EUR (93,5 %). Med davke na premoženje spadajo:
 davki na nepremičnine, ki so bili načrtovani v višini 817.550,00 EUR, realizirani pa v višini 788.651,41
EUR (96,5 %), katere sestavljajo davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb v višini 23.933,11
EUR, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 650,32 EUR, zamudne
obresti od davkov na nepremičnine v višini 302,08 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča od pravnih oseb v višini 508.236,57 EUR in od fizičnih oseb v višini 254.425,84 EUR ter
zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.103,49 EUR);
 davki na premičnine, ki so bili načrtovani v višini 1.510,00 EUR,realizacija pa je znašala 1.507,52 EUR
(99,8 %), kamor uvrščamo davek na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na nepremičnine;
 davki na dediščine in darila, ki so bili načrtovani v višini 60.020,00 EUR in realizirani v višini
21.403,98 EUR (35,7 %);
 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili načrtovani v višini 167.030,00
EUR ter realizirani v višini 166.880,86 EUR (99,9 %), katere sestavljajo realizirani davki na promet
nepremičnin od pravnih oseb v višini 5.406,01 EUR in od fizičnih oseb v višini 161.473,68 EUR ter
zamudne obresti v višini 1,17 EUR.
704 Domači davki na blago in storitve
Za leto 2020 so bili načrtovani prejemki iz naslova domačih davkov na blago in storitve v višini
110.600,00 EUR, realizirano pa je bilo 74.865,73 EUR (67,7 %). Te prejemke sestavljajo:
 davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), ki so bili realizirani v višini 2.100,74
EUR (35 %);
 drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 72.764,99 EUR (69,6 %), kamor
spadajo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 68.795,09
EUR, turistična taksa v višini 1.527,60 EUR in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.442,30
EUR.
706 Drugi davki in prispevki
Za leto 2020 je bilo načrtovano 1.000,00 EUR prejemkov in naslova drugih davkov in prispevkov, ob
koncu leta pa je bilo stranje na kontu 0,00 EUR. FURS je v dopisih z dne 10. 2. 2015 in 30. 10. 2017
pojasnil, da lahko podkonto 706099 – Drugi davki v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno
ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih
zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov
posamezne vrste dajatve. Negativno stanje na podkontu 706099 pa pomeni, da je FURS v poročevanem
obdobju iz podkonta 706099 na posamezno vrsto davkov razporedil več plačil, kot jih je v tem obdobju
na ta podkonto prejel. Glede na to, da podkonto 706099 – Drugi davki na dan 1. 1. nima začetnega
stanja, prihaja z razčiščevanjem neidentificiranih plačil in prenosom plačil na ustrezne podkonte
prihodkov, na podkontu 706099 – Drugi davki do negativnega stanja.
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71 Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih
prihodkov. V to skupino se uvrščajo udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine,
globe in druge denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter
drugi nedavčni prihodki. Za leto 2020 je bilo načrtovanih 1.317.451,00 EUR nedavčnih prihodkov,
realiziranih pa 1.500.435,29 EUR, kar pomeni 113,9 % v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2020.
Vrsta nedavčnega prihodka

Udeležba na dobičku in dohodki od
710
premoženja

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

1

2

3

Indeks: Indeks:
3/1
3/2
4

5

910.351,00

910.351,00

833.843,63

91,6

91,6

6.000,00

6.000,00

4.910,43

81,8

81,8

36.500,00

36.500,00

24.002,43

65,8

65,8

4.500,00

4.500,00

2.380,11

52,9

52,9

714 Drugi nedavčni prihodki

360.100,00

360.100,00

635.298,69

176,4

176,4

Skupaj

1.317.451,00

1.500.435,29

113,9

113,9

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.317.451,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Za leto 2020 je bilo načrtovanih 910.351,00 EUR prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov
od premoženja, realizirano pa je bilo 833.843,63 EUR (91,6 %). Prihodki od obresti in sicer od vezanih
depozitov iz nenamenskih sredstev so bili načrtovani v višini 200,00 EUR in realizirani v višini 117,23 EUR
(58,6 %). Prihodki od premoženja pa so bili načrtovani v višini 910.151,00 EUR in realizirani v višini
833.726,40 EUR, od tega najemnine za poslovne prostore v višini 57.674,18 EUR, prihodki od najemnin
za stanovanja v višini 16.628,29 EUR, prihodki od drugih najemnin v višini 676.751,37 EUR, prihodki od
zakupnin v višini 1.464,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 79.408,56 EUR in prihodki
od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini 1.800,00 EUR.
711 Takse in pristojbine
Za leto 2020 je bilo načrtovano 6.000,00 EUR prihodkov iz naslova taks in pristojbin, realiziranih pa je bilo
4.910,43 EUR (81,8 %).
712 Globe in druge denarne kazni
Globe in denarne kazni so bile za leto 2020 načrtovane v višini 36.500,00 EUR in realizirane v višini
24.002,43 EUR (65,8 %). Od tega so bile realizirane globe za prekrške v višini 22.484,93 EUR (v letu 2020
je Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvajal meritve hitrosti z radarskimi kontrolami), nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.467,50 EUR in prihodki od povprečnin oziroma sodnih taks
ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških v višini 50,00 EUR.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za leto 2020 načrtovani v višini 4.500,00 EUR in realizirani v
višini 2.380,11 EUR (52,9 %). Glavni vir tega prihodka so prihodki oglaševanja v občinskem glasilu
Mengšan.
714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki, ki so bili načrtovani v višini 360.100,00 EUR, so bili realizirani v višini 635.298,69
EUR (176,4 %). Med realizacijo teh prihodkov spadajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini
630.118,78 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 5.179,91 EUR.
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72 Kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja - zgradb
in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Skladno z novo
ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne
aktive, to je osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja. Kapitalski prihodki so bili za leto 2020 načrtovani v višini 28.200,00 EUR in
realizirani v višini 23.719,97 EUR kar predstavlja 84,1 % v primerjavi s sprejetim proračunom za leto
2020.
Vrsta kapitalskega prihodka

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
722 neopredmetenih sredstev
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

3.200,00

3.200,00

3.172,00

99,1

99,1

25.000,00

25.000,00

20.547,97

82,2

82,2

84,1

84,1

28.200,00

28.200,00

23.719,97

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v letu 2020 so bili načrtovani v višini 3.200,00 EUR in realizirani v
višini 3.172,00 EUR. In sicer je Občina Mengeš prodala Kominalnemu podjetju Prodnik d.o.o. 50
zabojnikov za papir in 22 zabojnikov za steklo, ki služijo za namen zbiranja papirja in stekla na t.i.
ekoloških otokih občine Mengeš.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kamor spadajo prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč, so bili za leto 2020 načrtovani v višini 25.000,00 EUR in realizirani v višini 20.547,97 EUR (82,2
%). Realiziran prihodek predstavlja prodajo več manjših nepremičnin.

74 Transferni prihodki
Občina Mengeš je za leto 2020 načrtovala 200.028,00 EUR transfernih prihodkov, iz tega naslova pa je
bilo realizirano 171.405,57 EUR prihodkov, kar predstavlja 85,7 % sprejetega proračuna Občine Mengeš
za 2020.
Vrsta transfernega prihodka
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
741 sredstev proračuna Evropske unije in iz
drugih držav
Skupaj
740

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

154.279,00

154.279,00

139.612,71

90,5

90,5

45.749,00

45.749,00

31.792,86

69,5

69,5

85,7

85,7

200.028,00

200.028,00

171.405,57

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V to skupino prihodkov spadajo:
 7400 - prejeta sredstva iz državnega proračuna, in sicer so bili za leto 2020 načrtovani v višini
150.899,00 EUR ter realizirani v višini 136.927,71 EUR (90,7 %). Od tega je bilo realizirano 61.997,35
EUR prihodkov iz sredstev državnega proračuna za investicije (požarne takse (12.856,88 EUR),
zakasnela kohezijska sredstva za strokovni nadzor pri izgradnji komunalne infrastrukture –
kanalizacije (2.880,51 EUR), LAS projekt Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (690,62 EUR), LAS
projekt Stara hišna imena (536,07 EUR) in nepovratna sredstva po ZFO-1 (45.033,27 EUR)). Iz naslova
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drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo je realizacija znašala 74.930,36 EUR
(sofinaciranje Medobčinskega inšpektorata (17.353,12 EUR), sofinanciranje tržne najemnine
(11.581,72 EUR), sredstva MKGP za financiranje vzdrževanja gozdnih cest (2.112,18 EUR), sredstva za
poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive
bolezni COVID-19 (26.004,63 EUR) in dodatek za delo v rizičnih razmerah (17.878,71 EUR).
 7402 - prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja, načrtovana v višini 3.380,00 EUR in
realizirana v višini 2.685,00 EUR, gre za dodatek za pomoč in postežbo za invalidne osebe – ZPIZ.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
Na tej skupini kontov so bila za leto 2020 načrtovana sredstva v višini 45.749,00 EUR. Realizacija je
znašala 31.792,86 EUR, in sicer iz naslova:
- prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in
ribiške politike v višini 15.469,95 EUR (LAS projekt Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (2.762,46
EUR), LAS projekt Stara hišna imena (2.144,26 EUR) in Las projekt Mokrišča (10.563,23 EUR)).
- prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada v višini
16.322,91 EUR, ki se nanašajo na strokovni nadzor pri izgradnji komunalne infrastrukture (kanalizacije)
in bi morala biti izplačana že v letu 2019. Zaradi tehnične težave z izplačilom s strani Ministrstva za
okolje in prostor, pa smo navedena sredstva prejeli nakazana 10. 1. 2020.

B) ODHODKI
Odhodki Občine Mengeš so v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2020 izkazani skladno z ekonomsko
klasifikacijo javnofinančnih tokov. Za leto 2020 je bilo načrtovano 10.558.964,00 EUR odhodkov.
Realiziranih je bilo 9.744.708,92 EUR odhodkov, kar predstavlja 92,3 % realizacije glede na sprejeti
proračun Občine Mengeš za leto 2020. Proračunski odhodki so razdeljeni na štiri sklope: tekoči odhodki,
tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.
Vrsta odhodka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi

2.296.370,00

2.315.917,88

2.052.901,23

89,4

88,6

2.762.818,00

2.765.068,12

2.567.210,83

92,9

92,8

42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi

5.472.765,00

5.450.967,00

5.109.132,22

93,4

93,7

27.011,00
27.011,00
15.464,64
10.558.964,00 10.558.964,00 9.744.708,92

57,3
92,3

57,3
92,3

Skupaj
V milijonih €
6,0
5,0

Sprejeti 2020

4,0

Veljavni 2020

3,0

Realizacija 2020

2,0
1,0
0,0
Tekoči
odhodki

Tekoči
transferi

Investicijski
odhodki
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Investicijski
transferi

40 Tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, materiala in
drugih izdatkov za blago in storitve, plačilo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva,
izločena v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2020 načrtovani v višini 2.296.370,00 EUR, potem pa s
prerazporeditvami zvišani na 2.315.917,88,00 EUR. Realizirani so bili v višini 2.052.901,23 EUR, kar
predstavlja 89,4 % sprejetega in 88,6 % veljavnega proračuna za leto 2020.
Vrsta tekočega odhodka

Sprejeti
2020
1

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Skupaj

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks: Indeks:
3/1
3/2
4

5

364.594,00

366.502,00

366.976,51

100,7

100,1

64.042,00

65.855,00

63.813,01

99,6

96,9

1.816.694,00 1.832.520,88 1.621.571,71

89,3

88,5

-

-

500,00

500,00

0,00

50.540,00

50.540,00

540,00

1,1

1,1

2.296.370,00 2.315.917,88 2.052.901,23

89,4

88,6

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 364.594,00 EUR odhodkov za plače in druge izdatke
zaposlenim. S prerazporeditvami pa so se načrtovana sredstva zvišala na 366.502,00 EUR. Realizacija je
znašala 366.976,51 EUR. Od tega so bile plače in dodatki realizirani v višini 334.343,92 EUR, regres za
letni dopust v višini 11.522,10 EUR, povračila in nadomestila (prehrana in prevoz) v višini 17.687,78 EUR,
sredstva za delovno uspešnost v višini 3.242,48 EUR in sredstva za nadurno delo v višini 180,23 EUR.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili v sprejetem proračunu načrtovani v skupni vrednosti
64.042,00 EUR, s prerazporeditvami pa so bili zvišani na 65.855,00 EUR. Realizacija je znašala 63.813,01
EUR, od tega je bil prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje realiziran v višini 33.590,35 EUR,
prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 24.792,18 EUR, prispevek za zaposlovanje v višini 285,00
EUR, prispevek za starševsko varstvo v višini 266,18 EUR ter premije kolektivnega dodatnega in
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU realizirane v višini 4.879,30 EUR.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 1.816.694,00 EUR, s
prerazporeditvami pa zvišani na 1.832.520,88 EUR. Realizirani so bili v višini 1.621.571,71 EUR, od tega so
bili odhodki za pisarniški in splošni material in storitve realizirani v višini 271.982,27 EUR, posebni
material in storitve v višini 138.633,84 EUR, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini
95.915,12 EUR, prevozni stroški in storitve v višini 1.457,07 EUR, izdatki za službena potovanja v višini
801,90 EUR, tekoče vzdrževanje v višini 826.874,88 EUR, poslovne najemnine in zakupnine v višini
41.077,06 EUR, kazni in odškodnine v višini 300,00 EUR ter drugi operativni odhodki v višini 244.529,57
EUR.
403 Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti od kreditov pri poslovnih bankah so bila za leto 2020 načrtovana v višini 500,00
EUR, realizacije pa ni bilo, saj kredita nismo najeli.
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409 Rezerve
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu Občine Mengeš za leto 2020 je
bilo za Rezerve namenjenih 50.540 EUR. Za spološno proračunsko rezervacijo smo namenili 50.000,00
EUR, na kateri porabe nismo imeli. V proračunsko rezervo pa je bilo vplačanih 540 EUR, tako kot smo
načrtovali.

41 Tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere plačniki ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba
sredstev je za prejemnika tekoče in ne kapitalske narave. Konti pod to kategorijo so razvrščeni glede na
prejemnika. Izdatki za ta namen so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 2.762.818,00 EUR,
potem pa s prerazporeditvami povečani na 2.765.068,12 EUR. Realizirali smo 2.567.210,83 EUR, kar
predstavlja 92,9 % sprejetega in 92,8 % veljavnega proračuna za leto 2020.
Vrsta tekočega transfera

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in
412
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

1

2

3

Indeks: Indeks:
3/1
3/2
4

5

526.213,00

531.827,00

470.921,85

89,5

88,6

320.875,00

319.200,12

287.924,68

89,7

90,2

1.915.730,00 1.914.041,00 1.808.364,30

94,4

94,5

2.762.818,00 2.765.068,12 2.567.210,83

92,9

92,8

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 526.213,00
EUR in s prerazporeditvami zvišani na 531.827,00 EUR. Realizirano je bilo 470.921,85 EUR, od tega so bili
družinski prejemki in starševska nadomestila realizirani v višini 10.720,00 EUR ter drugi transferi
posameznikom v višini 460.201,85 EUR.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili v sprejetem proračunu načrtovani v
višini 320.875,00 EUR, s prerazporeditvami pa znižani na 319.200,12 EUR. Realizirano je bilo 287.924,68
EUR.
413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 1.915.730,00 EUR, potem
pa s prerazporeditvami znižani na 1.914.041,00 EUR. Realizirano je bilo 1.808.364,30 EUR sredstev, od
tega je bilo realiziranih 48.960,16 EUR tekočih transferov občinam, 46.376,94 EUR tekočih transferov v
sklade socialnega zavarovanja (prispevek zdravstvenega zavarovanja oseb, ki ga plača občina) in
1.713.027,20 EUR tekočih transferov v javne zavode, ki zajemajo plačila računov za izvajanje programov
predšolske vzgoje (plačila vrtcem).

42 Investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 so izkazana plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, premoženja kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje
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in obnove zgradb ter drugih pomembnih naprav. V sprejetem proračunu smo načrtovali 5.472.765,00
EUR investicijskih odhodkov, s prerazporeditvami pa smo jih znižali na 5.450.967,00 EUR. Realizirano je
bilo 5.109.132,22 EUR oziroma 93,4 % sprejetega in 93,7 % veljavnega proračuna Občine Mengeš za leto
2020.
Vrsta investicijskega odhodka

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

5.472.765,00

5.450.967,00

5.109.132,22

93,4

93,7

5.472.765,00

5.450.967,00

5.109.132,22

93,4

93,7

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini
5.472.765,00 EUR, s prerazporeditvami pa znižana na 5.450.967,00 EUR. Realizirano je bilo 5.109.132,22
EUR, od tega je bil nakup opreme realiziran v višini 721.559,61 EUR, nakup osnovnih seredstev v višini
1.108,24 EUR, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 3.117.636,19 EUR, investicijsko
vzdrževanje in obnove v višini 644.622,87 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 229.056,62
EUR, nakup nematerialnega premoženja v višini 10.039,28 EUR ter študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 385.109,41 EUR.

43 Investicijski transferi
Na kontih skupine 43 so izkazana plačila investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki in investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Za leto 2020 je bilo
načrtovanih 27.011,00 EUR investicijskih transferov, realiziranih pa je bilo 15.464,64 EUR sredtev
oziroma 57,3 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2020.
Vrsta investicijskega transfera

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

1

2

3

4

5

15.464,64

57,3

57,3

27.011,00 27.011,00 15.464,64

57,3

57,3

27.011,00 27.011,00

Skupaj

Realizacija Indeks: Indeks:
2020
3/1
3/2

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (javnim zavodom) so bili v sprejetem proračunu
načrtovani v višini 27.011,00 EUR. Realizirani so bili v višini 15.464,64 EUR.

4.1.2.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za proračun nimajo značaja
odhodkov, imajo pa značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih deležev občine v podjetja,
banke oziroma druge finančne institucije.
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, so pa to
sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje
kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah, ki pa jih Občina Mengeš v
letu 2020 ni imela.
14

4.1.2.3. Izkaz računa financiranja
Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga. Občina Mengeš je imela v sprejetem
proračunu za leto 2020 načrtovan kredit v višini 155.000,00 EUR vendar načrtovan kredit ni bil potreben,
saj je imela občina dovolj likvidnostnih sredstev za kritjev vseh potrebnih stroškov. Posledično tudi
načrtovani stroški v višini 10.000,00 EUR za odplačilo dolga niso bili realizirani.

4.1.2.4. Prenos neporabljenih namenskih sredstev
Občina Mengeš je imela na dan 31. 12. 2020 neporabljena namenska sredsteva v višini 39.507,56 EUR, in
sicer iz naslova rezervnega sklada.

4.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v
skladu z 41. členom ZJF
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. Z namenom
zagotovitve nemotenega izvrševanja proračuna in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, je bil dne 18.
junija 2020 na 13. seji Občinskega sveta Občine Mengeš sprejet prvi rebalans proračuna Občine Mengeš
za leto 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 4/20. Dne 24. Septembra 2020 pa je bil
na 14. seji Občinskega sveta Občine Mengeš sprejet drugi rebalans proračuna Občine Mengeš za leto
2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 07/20.

4.1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.
členom ZJF
Občina Mengeš v letu 2020 ni imela sprememb neposrednih uporabnikov.

4.1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na
sprejete zakone in občinski odlok v skladu s 47. členom ZJF
Pri izvrševanju proračuna v letu 2020 so se pri nekaterih proračunskih postavkah pojavili dodatni
ekonomski nameni, za katere sredstva v sprejetem proračunu niso bila načrtovana v potrebni višini, zato
so bile v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah ter pooblastilom župana iz 5. člena Odloka o
proračunu Občine Mengeš za leto 2020 (Urv. Občine Mengeš, št. 13/19, 4/20 in 7/20) izvedene določene
prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami.
V tabeli št. 1 so prikazane prerazporeditve med posameznimi postavkami. V stolpcu (1) so prikazana
povečanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah in v stolpcu (2) znižanja sredstev na
posameznih proračunskih postavkah.
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Tabela 1: Prerazporeditve med proračunskimi postavkami
Zap.št.
1

2

3

4

5

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

PP

Števillka dokumenta: 10-2020
01008 Plača župana in nadomestilo podžupanu
01003 Sejnine delovnih teles uprave in župana
Števillka dokumenta: 12-2020
04047 Fizično varovanje javnih površin
04049 Vzdrževanje občinskih prostorov
Števillka dokumenta: 07-2020
06008 Zavarovanje
04049 Vzdrževanje občinskih prostorov
Števillka dokumenta: 11-2020
06001 Plače zaposlenih v občinski upravi
06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Števillka dokumenta: 06-2020
06002 Pisarniški in splošni materiali ter storitve
04004 Prireditve - občinski praznik, državni prazniki, ostale

Povečanje
(1)
598,00

598,00
5.850,00
5.850,00
3.707,00
3.707,00
2.967,00
2.967,00
6.699,00
6.699,00

pomembne prireditve v občini Mengeš
6

7

8

9

10

11

12

Števillka dokumenta: 02-2020
13001 Javne prometne površine
1105 Zavetišče za male živali
Števillka dokumenta: 17-2020
13076 Letno vzdrževanje cest
11010 Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš
Števillka dokumenta: 09-2020
13082 Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč
11010 Zagotavljanje tehnične podpore, Tržnica Mengeš
Števillka dokumenta: 01-2020
13104 Zoranina ulica
13008 Dokumentacija investicij
Števillka dokumenta: 15-2020
13113 Levčeva ulica
13111 Investicijsko vzdrževanje javnih površin
Števillka dokumenta: 03-2020
13024 Obnova javne razsvetljave
13008 Dokumentacija investicij
13093 Južna povezovalna cesta
Števillka dokumenta: 20-2020
13070 Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovljeno javno
razsvetljavo v občini Mengeš
13020 Svetlobna prometna signalizacija
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1.831,00
1.831,00
3.475,00
3.475,00
894,00
894,00
71,00
71,00
3.411,00
3.411,00
12.167,00
5.550,00
6.617,00

3.288,00
3.288,00

Števillka dokumenta: 05-2020
16052 Lokalna akcijska skupina
16037 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja -

800,00
800,00

RRA LUR
14

Zmanjšanje
(2)

Števillka dokumenta: 19-2020
16041 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v
občini Mengeš
15014 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v
občini Mengeš

16

13.095,00
13.095,00

15

16

17

18

Števillka dokumenta: 13-2020
17002 Mamografija
17003 Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale
Števillka dokumenta: 08-2020
07003 Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite
17005 Mrliško ogledna služba
Števillka dokumenta: 16-2020
17004 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
17006 Sofinanciranje logopeda
Števillka dokumenta: 18-2020
19004 Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje
OŠ, higienski pregledi,…)
19025 Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš

19

20

149,00
149,00
449,00
449,00
743,00
743,00

1.665,00
1.665,00

Števillka dokumenta: 14-2020
20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
20001 Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš
Števillka dokumenta: 04-2020
16016 Sofinanciranje najemnin za stanovanja - zakonska obveznost
19005 Prevozi in varstvo osnovnošolcev OŠ Mengeš
Skupaj vse prerazporeditve:

9.689,00
9.689,00
7.212,00
7.212,00

78.760,00

78.760,00

4.1.5.1. Izvedene prerazporeditve znotraj posamezne proračunske postavke (med konti)
Pri priravi proračuna za leto 2020 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunv.
Pri izvrševanju proračuna v letu 2020 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni
ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. Zaradi nujnosti
doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in
5. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2020 z odredbo župana izvedene prerazporeditve
sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk. Izvedene prerazporeditve
sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino
sredstev za posamezno proračunsko postavko.

4.1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Na podlagi zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni,
druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Skladno s 8. členom Odloka o proračunu Občine Megneš za leto 2020 o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 50.000,00 EUR
odloča župan.
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Zaradi razglašene pandemije COVID-19, je Občina Mengeš na podlagi ZJF in Odloka o proračunu Občine
Mengeš za leto 2020, koristila proračunsko rezervo v višini 49.865,98 EUR. Navedena sredstva so bila
porabljena za kritje stroškov namenjenih za osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje ter za vse
ostale potrebne aktivnosti, ki so posledica razglašene pandemije (nakup zaščitnih obraznih mask,
rokavic, očal, dezinfekcijskih sredstev, dezinfekcije prostorov Zdravstvene postaje Mengeš, Občine
Mengeš, VVZ Vrtec Mengeš in Štab CZ Mengeš, nakup kompresorja za dezinfekcijo, varovalne obleke ter
druge zaščitne opreme).
Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020 je znašalo 39.507,56 EUR in se prenese v
naslednje leto.

4.1.7. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Mengeš za
leto 2020 je bilo za splošno proračunsko rezervacijo namenjenih 50.000,00 EUR, katere pa ni bilo
potrebno koristiti.

4.1.8. Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu
Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) se skladno z 9i. členom Zakona o javnih financah za
občinski proračun izračuna tako, da se najprej izračuna višina presežka po načelu denarnega toka
(prihodki  odhodki), nato se ta višina zmanjša za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti
iz odplačila glavnic dolga, za neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva«.
V letu 2020 je za Občino Mengeš izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu sledeč:
Vsebina računovodske postavke

ZNESEK

Prihodki (7)
Odhodki (4)

7.340.304,33
9.744.708,92

Presežek/Primanjkljaj po denarnem toku

-

2.404.404,59

Če občina izkaže presežek po denarnem toku ga zmanjša za predpisane obveznosti
Kratkoročne neplačane obveznosti
Dolgoročne neplačane obveznosti
Neporabljene donacije
Neporabljena namenska sredstva

708.406,44
12.088,31
39.507,56
760.002,31

Izračunani presežek po fiskalnem pravilu

-

1.644.402,28

Glede na prikazani izračun je razvidno, da občina že po denarnem toku izkazuje primanjkljaj, kar pomeni,
da Občina Mengeš v letu 2020 ni imela presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu (Ur. list RS št. 55/15).
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4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
V nadaljevanju je podan pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za
leto 2020 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah.
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov. Odhodki iz bilance odhodkov so bili realizirani v višini 9.744.708,92 EUR, kar
predstavlja 92,3 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2020.
Struktura realiziraih odhodkov v primerjavi s celotno realizacijo.
 tekoči odhodki 21,1 %
 tekoči transferi 26,3 %
 investicijski odhodki 52,4 %
 investicijski transferi 0,2 %

0,2
21,1

40 Tekoči odhodki

52,4

41 Tekoči transferi
26,3

42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi

4.2.1. Obrazložitev doseženih ciljev in rezultatov na nivoju področja proračunske
porabe, glavnih programov in podprogramov
Struktura realiziraih odhodkov Občine Mengeš po področjih proračunske porabe je bila v letu 2020
naslednja:


















Politični sistem 1,15%
Ekonomska in fiskalna administracija 0,13 %
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 5,32 %
Lokalna samouprava 6,11 %
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 1,40 %
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 0,37 %
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 13,37 %
Gospodarstvo 0,55 %
Varovanje okolja in naravne dediščine 2,41 %
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 7,64 %
Zdravstveno varstvo 0,84 %
Kultura, šport in nevladne organizacije 39,95 %
Izobraževanje 17,86 %
Socialno varstvo 2,95 %
Servisiranje javnega dolga 0,0 %
Intervencijski programi in obveznosti 0,01 %

V naslednji tabeli so prikazani odhodki po področjih proračunske porabe glede na sprejeti in veljavni
plan ter realizacija z indeksi.
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Tabela: Odhodki proračuna po področjih proračunske porabe v letu 2020
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

1

2

3

4

5

01 Politični sistem

119.720,00

120.318,00

111.941,41

93,5

93,0

02 Ekonomska in fiskalna administracija

14.000,00

14.000,00

12.104,97

86,5

86,5

Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve

626.816,00

620.117,00

518.453,23

82,7

83,6

612.500,00

618.601,00

595.198,11

97,2

96,2

144.250,00

144.250,00

136.253,58

94,5

94,5

98.432,00

92.232,00

35.205,78

35,8

38,2

1.377.387,00

1.383.587,00

1.302.890,50

94,6

94,2

88.765,00

88.765,00

53.491,41

60,3

60,3

407.849,00

394.754,00

234.333,72

57,5

59,4

818.000,00

831.095,00

743.866,20

90,9

89,5

115.370,00

115.370,00

81.218,42

70,4

70,4

3.909.704,00

3.909.704,00

3.892.144,08

99,6

99,6

1.887.131,00

1.879.919,00

1.739.789,10

92,2

92,6

287.500,00

294.712,00

287.278,41

99,9

97,5

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

50.540,00

50.540,00

540,00

1,1

1,1

92,3

92,3

Naziv področja proračunske porabe

04

06 Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih
dogodkih
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in
13
komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
07

Prostorsko planiranje in stanovanjsko
16
komunalna dejavnost
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi in obveznosti
Skupaj

10.558.964,00 10.558.964,00 9.744.708,92

Indeks: Indeks:
3/1
3/2

01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih
organov na območju lokalne skupnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Mengeš.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101- Politični sistem
0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni
program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se dolgoročni cilj
nanaša na uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem
svetu. Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega
sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami
ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri
odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo,
kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občinski svet opravlja naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje
občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin,
financiranje političnih strank, itd….
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih
volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o
samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o
preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
Proračun občine Mengeš za posamezno proračunsko leto, Statut občine Mengeš, Poslovnik o delu
občinskega sveta občine Mengešm, Odlok o priznanjih v občini Mengeš, Pravilnik o plačah občinskih
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o
povračilu stroškov
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev.
Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se
uresničujejo s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.
Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalagajo vrsto
dodatnih nalog, predvsem pri sprejemanju novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot
zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na
podlagi sprejetega letnega programa le-tega tudi uresničuje. Občinski svet se mora izkazati tudi pri
odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo,
kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
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 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, …).
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Mengeš, skrbi
za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah, oz. izvaja naloge in pooblastila.
Dejavnost župana in podžupa je vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana
in podžupana. Dejavnost župana in podžupanov – podprogram 01019003 vključuje: plače poklicnih
funkcionarjev - župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalnih
volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o
samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o
preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
Proračun občine za posamezno proračunsko leto, Statut občine Mengeš, Poslovnik o delu občinskega
sveta, Odlok o priznanjih v občini Mengeš, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.
Letni cilji podprograma
Prednostna naloga župana in podžupana je bila, da skupaj z Občinskim svetom ter v sodelovanju z odbori
in komisijami uresničijo sprejete smernice in v programu sprejete naloge.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil dosežen.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V
občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in
Nadzornega odbora občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Veljavna zakonodaja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 zajema dva glavna programa, in sicer:
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
0203 – Fiskalni nadzor
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega
prometa.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotovitev potrebnih sredstev za izvajanje plačilnega prometa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Sredstva za izvajanje plačilnega prometa so bila zagotovljena in tako so bili cilji doseženi.
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, povezanih s plačilnim prometom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva za izvajanje plačilnega prometa so bila zagotovljena in s tem cilji doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil dosežen, saj je plačilni promet potekal nemoteno.
0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo sredstev je bil zagotovljen s strani Nadzornega
odbora občine Mengeš.
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02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega
odbora. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje
pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Statut občine Mengeš,
Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu
stroškov.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da ob danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa
občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter
tako prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Nadzorni odbor se je redno sestajal in s svojimi ugotovitvami, predlogi in sklepi prispeval k učinkovitemu,
preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Letni cilji podprograma
Letni cilj podprograma je izvedba načrtovanih nadzorov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 je imel Nadzorni odbor 12 rednih sej. Nadzorni odbor pa je spremljal tudi poslovanje občine
in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih
gradiv in poročil o njihovem poslovanju.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki
niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V
okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika in ostalih
pomembnih prireditev v občini Mengeš.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti
ter izvedbo protokolarnih dogodkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0402 – Informatizacija uprave
0403 – Druge skupne administrativne službe
0402 - Informatizacija uprave
Opis glavnega programa
Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na
enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije
uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in
institucij doma in v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju dolgoročnih ciljev je bila informatizacija uprave uspešna.
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04029001 - Informacijska infrastruktura
Opis podprograma
Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V
okviru podprograma se zagotavlja delovanje spletne strani občine Mengeš in sodelovanje v projektu
Moja Občina.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
Dolgoročni cilji podprograma
Osnovni namen dolgoročnega cilja podprograma je izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki sta jih sprejela vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni
naslednji cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in
pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske
uprave.
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.
04029002 – Elektronske storitve
Opis podprograma
Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V
okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet
strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in
vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno
delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v
delo organov občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
Dolgoročni cilji podprograma
Osnovni namen dolgoročnega cilja podprograma je dvig ravni informacijske opremljenosti občinske
uprave. Z dokumenti, ki sta jih sprejela vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji predvsem
usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno
delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva so bila porabljena za storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje
komunikacijske opreme in računalnikov, nakup dodatne strojne in licenčne programske opreme, kot tudi
za posodobitev programske opreme.
Letni cilji podprograma
Letni ciljio so usmerjeni v vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme, koordiniran razvoj
informacijskega sistema in nudenje storitev notranjim in zunanjim uporabnikom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev.
0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor
spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za
izvedbe praznovanja občinskega praznika, decembrska obdarovanje otrok in ostale prireditve.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustrezno vzdrževanih poslovnih prostorov in zadovoljevanje posebnih skupnih potreb
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občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini po planu
dela vaških odborov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih, televizijskih in predvsem tiskanih medijev.
Poslovni prostori so bili vzdrževani po programu. Zaradi razglašene epidemije koronavirusne bolezni vse
postavke niso bile izvedene v skladu s planom in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, kot tudi za praznovanje
občinskega praznika, decembrska obdarovanje otrok in ostalih pomembnih prireditev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnem naročanju.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih,
zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje
krajanov v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in drugih neprofitnih organizacij.
Letni cilji podprograma
Sofinanciranje proslav ob občinskih in državnih praznikih in drugih pomembnih prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili delno doseženi z izvedbo raznih prireditev in akcij na občinskem nivoju. Društvom
in drugim upravičencem so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditev. Vendar vseh zastavljenih
cijljev nismo morali doceči zaradi razglašene epidemije koronavirusne bolezni.
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
V tem podprogramu se načrtujejo sredstva za pokrivanje stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov,
kazni in odškodnin, izdatkov za pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih
prostorov občine, tekočih stroškov poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter
investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spremembe), Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.:
79/99 in spremembe), Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in
spremembe), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS,
86/2010 in spremembe), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.
list RS, 34/2011 in spremembe), Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur
.list RS št. 20/2004 in spremembe), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih
stavb in stanovanj (Ur. list RS št. 125/2003 in spremembe), Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
(Ur. List RS št. 60/2009 in spremembe), Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št.
108/2004 in spremembe).
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so bili skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Mengeš, v skladu s
potrebami in finančnimi možnostmi, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati
poslovni prostori, odprodaja prostorov, v katere ni smotrno vlagati, ker bi stroški investicijskega
vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora in oddaja poslovnih prostorov v najem na
osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani.
Letni cilji podprograma
Gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil dosežen, saj je bil uspešno realiziran plan vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo na strokovnem področju
kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina kot temeljna samoupravna
lokalna skupnost v okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršujejo
naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju
območja in regije, z namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za
povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem
urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Občine se lahko
odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina
Mengeš je soustanoviteljica skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin. Delovanje skupnnega inšpektorata sofinancirajo občine
soustanoviteljice.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija razvoja turizma, Strategija razvoja občine Mengeš,
Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 – Delovanje napodročju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 – Dejavnost občinske uprave
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za članarine za nacionalna združenja lokalnih skupnosti. Občina
Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Aktivnosti in programi na nivoju SOS in ZOS so bili izvedeni po načrtih.
06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja, regije in Republike Slovenije z
namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi
lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter
izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Delovanje obeh združenj sofinancirajo občine
članice. V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Odloki občin ustanoviteljic
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na posameznem območju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge v okviru pristojnosti SOS in ZOS so bile izvedene.
Letni cilji podprograma
Letni cilji SOS in ZOS je povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom
sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter zagotavljanja izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih
praks med občinami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S sodelovanjem v SOS in ZOS je bilo Občini Mengeš omogočeno boljše sodelovanje pri odločanju na ravni
države, izmenjava mnenj in izkušenj s predstavniki drugih občin.
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0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina
Mengeš je ustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem v Trzinu in sicer Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin. Delovanje
skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice redne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Aktivnosti in programi na nivoju Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bili izvedeni po načrtih.
06029001 – Delovanje ožjih delov občin
Opis podprograma
V omenjeni podprogram spada zagotavljanje sredstev vaškim odborom, stroškov strokovnoadministrativnega dela, materialnih stroškov in za izvajanje njihove redne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o ustanovitvi posvetovalnih teles občinskega sveta.
Dolgoročni cilji podprograma
Skrb za nemoteno in učinkovito delovanje vaških odborov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge v okviru pristojnosti posameznih odborov.
Letni cilji podprograma
Učinkovito delovanje vaških odborov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Naloge so bile izvedene ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.
06029002 - Delovanje zvez občin
Opis podprograma
Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja
gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi
skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo
mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je soustanoviteljica
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin.
Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o
prekrških, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varstvu
okolja, Odloki občin ustanoviteljic.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na posameznem območju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bile izvedene.
Letni cilji podprograma
Letni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje
prenesenih nalog s področja javnih zadev ter učinkovita izvedbe nalog.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Naloge po programu dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2020 so bile izvedene ob
upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti.
0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem
skupne uprave občin izboljšati organiziranost služb in povečati gospodarno porabo proračunskih
sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Upravne in strokovne naloge so bile izvedene v skladu z načelom strokovnosti in zakonitosti.
06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do
informacij javnega značaj, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in
materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja
zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako
v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne
opremljenosti delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočiti je
potrebno tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov,
nabavo strokovne literature, itd..
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih je
bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami.
Letni cilji podprograma
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog iz občinske pristojnosti ob gospodarni
porabi sredstev za ta namen.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito in z gospodarno
porabo sredstev.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje
objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program
modernizacije uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvrševanju
proračuna, Zakon o javnih naročilih, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
Dolgoročni cilji podprograma
Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo
zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Aktivnosti, potrebne za ohranitev, zavarovanje in povečanje premoženja so bile izvedene. Zagotovljeni so
bili tudi normalni pogoji za delo s strankami.
Letni cilji podprograma
Redno in investicijsko vzdrževanje službenih vozil in ostale opreme ter zgradb, v katerih deluje občinska
uprava kot tudi zavarovanje občinskega premoženja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilje je bil dosežen, saj so bila sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje službenih vozil in ostale
opreme ter zgradb, v katerih deluje občinska uprava kot tudi zavarovanje občinskega premoženja
porabljena gospodarno in učinkovito.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe
Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema
zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so usposabljanje enot in služb
civilne zaščite ter dobra usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za
opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Mengeš.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajemajo usposabljanje in
opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite v občini Mengeš. Pomembno
je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene, ter po možnosti locirane
na enem mestu. S tem je namreč omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in
posledično hitrejše posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni dolgoročni cilji se dosegajo, saj se vsako leto v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za
usposabljanje in opremljanje tako gasilskih enot, kot tudi enot in ekip civilne zaščite. Posledično so
uspešno izvedene vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, saj občina samostojno organizira
akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter tudi dejavnosti pri odpravljanju posledic
nesreč.
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite,
stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite,
usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in
reševanja ter delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih.
Zakonske in druge pravne podlage
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022,
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Dolgoročni cilji podprograma
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih
skupnosti, pomembno je izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno
ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo
aktivnosti, kot so letno uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov štaba Civilne zaščite, dopolnilna
usposabljanja za člane štaba, organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve
pomoči. Prav tako se sredstva namenjajo za opremljanje štaba Civilne zaščite. Uspešno poteka tudi
sodelovanje z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter določenimi segmenti, ki so v fazi
vključevanja v področje zaščite in reševanja. V tem delu so dolgoročni cilji podprograma uspešno
realizirani.
Letni cilji podprograma
Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in
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službe civilne zaščite, opremljanje enot in službe civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in
drugih organizacij, vzdrževanje javnega alarmiranja ter javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v
primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. V občinski pristojnosti za izvajanje nalog zaščite in
reševanja je spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov,
razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in
reševanja ob posamezni nesreči, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil
za zaščito, reševanje in pomoč ter da občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in
pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreče. Zaradi razglašane epidemije
koronavirusa je bil v letu 2020 cilj podprograma uspešno spopadanje z množičnim pojavom nalezljive
človeške bolezni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena
uspeha za leto 2020 na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja ter
izobraževanja pripadnikov Civilne zaščite, sodelovanja z drugimi nevladnimi in humanitarnimi
organizacijami, načrtovanja zaščite in reševanja, ozaveščanja občanov o ukrepih pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Uspešno je bilo tudi spopadanje z množičnim pojavom nalezljive človeške bolezni –
COVID 19. Sicer je gospodarnost in učinkovitost delovanja zaščite in reševanja precej težko oceniti,
vendar se le-to najboljše izkaže takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih
nesrečah. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škoda, ki je povzročena z nesrečami.
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske
gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne
takse) ter investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne
usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Mengeš za
posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta, saj se letno izvajajo usposabljanja in
izobraževanja gasilcev, sredstva pa se namenjajo tudi za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ta
del dolgoročnih ciljev je uspešno realiziran.
Letni cilji podprograma
Letni cilji pri osnovni dejavnosti gasilskih enot so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja,
obveščanje, alarmiranje in organiziranje ter sodelovanja med prostovoljnimi gasilskimi enotami. Na
področju intervencij so cilji oz. dejavnosti gasilskih enot usmerjene k reševanju pri naravnih in drugih
nesrečah, gašenju požarov, reševanju pri nesrečah na cesti, reševanju pri nesrečah v industriji, ter k
pomoči pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite. Pri
preventivni dejavnosti so glavni cilji usmerjeni k pregledovanju gasilnikov, pregledovanju hidrantov,
izdelovanju načrtov zaščite in reševanja, servisiranju gasilskih vozil in opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Leto 2020 se glede na dosežene cilje lahko označi za uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri
realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto
2020 pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih
zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opremi. Pozitiven učinek delovanja gasilskih
enot je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij
ob nesrečah, škoda, ki je lahko povzročena zaradi nesreče, zmanjšana na najmanjšo možno mero.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na
pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Strategija razvoja občine Mengeš
 Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijske proizvodnje v občini Mengeš
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje
podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja mengeške občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Občina Mengeš v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti Republike Slovenije zagotavlja sredstva na
različnih področjih delovanja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost
kmetijstva in gozdarstva in izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Podprogram vsebuje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij s spodbujanjem
prestrukturiranja, s spodbujanjem tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske
proizvodnje, spodbujanjem razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanjem razvoja dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, spodbujanjem oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanjem razvoja turistične
ponudbe na podeželju, spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanjem
društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ohranjanjem kulturne krajine,
celostno obnovo vasi in razvojem podeželja, izvajanjem ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske
dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Letni načrt, opredeljen v proračunu občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost, strokovnost in
uspešnost kmetijstva in gozdarstva ter spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili delno doseženi, saj je bil javni razpis izveden, tržnica Mengeš pa zaradi spopadanja z
koronavirusom ni obratovala v skladu z načrtom kot bi sicer.
Letni cilji podprograma
Razdeljena sredstva v skladu z javnim razpisom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Na področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.
1102900 – Zemljiške operacije
Opis podprograma
Sredstva so namenjena za izvedbo zaokroževanja zemljišč in ostale zemljiške operacije – komasacije in
agromelioracije.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št 45/2008, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015), Zakon o
kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 31/1998, Odl.US: U-I-340/96, 1/1999- ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000
Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002 Odl.US: U-I-266/98- 72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1
(8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011, 71/2011-UPB2, 58/2012, 27/2017),
Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Ur. list RS št. 95/2004, 98/2006), Pravilnik o
vzpostavitvi bonitete zemljišč (Ur. list RS št. 35/2008), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 6/2013, 7/2013), Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Mengeš (Uradna objava v Uradnem vestniku Občine Mengeš, 5/2013), Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Ur.list RS št. 86/2015), Idejna zasnova ureditve komasacijskega
območja Drnovo, oktober 2014 (3D Prostor d. o. o., Vogelna ulica 8, 1000 Ljubljana).
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj projekta je izvedba komasacije in agromelioracije in s tem zagotavljanje izvedbe
zaokrožitve kmetijskih zemljišč po posameznih lastnikih za lažje obdelovanje zemlje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Za izvedbo komasacije na območju zaključene celote Drnovo je bila izdana odločba Upravne enote
Kamnik o uvedbi komasacije in agromelioracije. V letu 2017 je bila izdelana celotna dokumentacija za
prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskih skladov Na terenu so dela končana.
Letni cilji podprograma
Letni cilj podprograma je bil žaključek komasacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Na terenu je komasacija in agromelioracija končana. Upravna enota Kamnik je že izdala Odločbo o
razdelitvi zemljišč, zoper odločbo je bilo nekaj pritožb, drugostopenjski organ je vse pritožbe zavrnil kot
neutemeljene, ena stranka je sprožila Upravni spor.
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski
ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene
živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Med letom so bile izvedene aktivnosti odlova psov in mačk.
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov
in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo. Tako so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za
pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš ima z zavetiščem Meli center Repče sklenjeno letno pogodbo o zagotovitvi ustreznega
varstva zapuščenih živali v občini Mengeš.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Za zapuščene živali v občini Mengeš je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Izvajanje te
aktivnosti je bilo učinkovito in gospodarno.
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1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi,
v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih
funkcij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij in zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest, in s tem ohranitev in
trajnostni razvoj gozdov.
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.), Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št.
38/94 s sp.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.), Pravilnik
o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09), Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96).
Dolgoročni cilji podprograma
Cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.
Letni cilji podprograma
Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanje gozdnih cest.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v obsegu, skladnim s programom vzdrževanja
Zavoda za gozdove.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje
infrastrukture, in obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje
prometne varnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
 Strategija razvoja občine Mengeš
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, za tekoče
vzdrževanje cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo
občinskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno
infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti,
zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na
okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega
33

omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih
vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev. Strateški cilj je tudi gradnja novih občinskih cest
z namenom izboljšanja prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju
škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina si prizadeva za zagotavljanje vzdrževanja v obsegu, ki omogočen varen promet, da se ohranjajo
ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi
cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Ti dolgoročni cilji se dosegajo, bi bilo pa potrebno
pospešiti aktivnosti za doseganje dolgoročnih ciljev na področju gradnje novih občinskih cest.
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest,
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, …).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in
prevoznost cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni dolgoročni cilji se z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegajo.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in
cestnih objektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane čez
celotno leto.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje…)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o občinskih cestah, Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj
prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranjanje omrežja z
ukrepi obnov in preplastitev cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogram
Dolgoročni cilji so z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem
prometne infrastrukture uspešno doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v
skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov,
modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest ter sanacije podpornih in opornih zidov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Gospodarnost je bila zagotovljena s tem, da so bili izvajalci izbrani v
skladu z Zakonu o javnem naročanju.
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13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
semaforskih krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov,
sofinanciranje avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter avtobusnih postajališč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih
cestah in objektih na njih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o
občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s
področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava
občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov,
urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje
parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili uresničeni.
Letni cilji podprograma
Tekoče vzdrževanje parkirišč, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, upravljanje in tekoče
vzdrževanje prometne signalizacije, gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije,
upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih
znakov in obvestilnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Gospodarnost je bila zagotovljena s tem, da so bili izvajalci izbrani
po Zakonu o javnem naročanju.
13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo
in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja, Odlok o občinskih cestah.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo,
prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja ter zagotavljanje, oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem
vidljivosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami,
posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati
ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Gospodarnost je bila zagotovljena s tem, da so bili izvajalci izbrani
po Zakonu o javnem naročanju.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega
vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema
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aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti,
razvoju turizma ter promociji predvsem na dveh področjih - turistični in promociji malega gospodarstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine Mengeš
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za
razvoj podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih
dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Občina Mengeš nima sprejetih strateških dokumentov, na podlagi katerih bi zagotavljala sredstva na
različnih področjih delovanja podpore gospodarski dejavnosti. Določene aktivnosti potekajo na razvojnih
projektih za spodbujanje turizma in razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilji, ki jih zasledujemo v okviru glavnega programa, so v razvoju podobe občine, zagotavljanju
prostorskih pogojev za razvoj občine in ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji niso doseženi.
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za
odpiranje novih delovnih mest, pre-usposabljanje kadrov, spodbujanje podjetništva ter delovanje
društev, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva.
Zakonske in druge pravne podlage
Razvojni projekti na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in podjetništva.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšati pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in
spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, ki so opredeljeni v nacionalnih in
regionalnih strateških dokumentih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Potekajo pripravljalne aktivnosti za realizacijo cilja.
Letni cilji podprograma
Na letni ravni so bili doseženi predvideni cilji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Aktivnosti ne odstopajo od predvidenih, zato je ocena gospodarnosti pozitivna.
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Občina Mengeš v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih
delovanja, in sicer razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, spodbujanje razvoja
turističnih prireditev ter razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma na nacionalni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa se izražajo v razvoju turizma, uvajanju novih turističnih produktov,
povečevanju prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajanju predvidenih razvojnih
projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi.
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14039001 – Promocija občine
Opis podprograma
Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske
akcije v medijih ter izvajanje razvojnih projektov in programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma
Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj podprograma je viden v nadgradnji ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanju projektov
na podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranju in dopolnitvah promocijskega gradiva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja
turizma, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva je bila uspešno realizirana.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske
akcije, delovanje turistične pisarne, izvajanje razvojnih projektov in programov. Občina Mengeš
sofinancira delovanje turističnih društev v Občini Mengeš, sodeluje pri projektih turizma v okviru
regionalne organizacije Turizem Ljubljana in v okviru Območnega partnerstva Središče Slovenije – Center
za razvoj Litija.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma
Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega
območja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, ki se izraža v izvajanju projektov na
podlagi Strategije razvoja turizma, ažuriranju in dopolnitvi promocijskega gradiva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja
turizma in ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva je bila uspešno realizirana in zagotavlja
gospodarno in učinkovito porabo sredstev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja
povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki
omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega
delovanja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
 Okoljska politika Evropske unije
 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zmanjševanje števila in velikosti črnih odlagališč v občini, dograditev sistema kanalizacijskega omrežja,
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povečanje in obnova čistilne naprave za odpadne vode, namestitev še nekaj dodatnih EKO-otokov,
zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov, izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi
uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad
posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in
odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem
predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni kot preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in
izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba
obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo
spodbujal razvoj in uporaba tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje
onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da
povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov,
izgradnjo sistema kanalizacije v občini uspešni.
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
Opis podprograma
Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega vzdrževanje sistemov za zbiranje, prevažanje in ravnanje z
odpadki. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so zasnovati sodoben sistem ravnanja z
odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti.
Izvaja se na način in v obliki kot določata Odlok o ravnanju s komunalnimi odapdki v Občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št.:7/09 in 3/12) in Odlok o gospodarskih javnih službah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s.
sp.), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 61/11), Uredba o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju občine, Odlok o ravnanju s komunalnimi odapdki v Občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št.: 7/09 in 3/12), Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine
odloženih odpadkov na odlagališču ter celostno ravnanje z odpadki, kar bo prispevalo k izboljšanju stanja
okolja in posledično prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2020 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju zbiranja in ravnanja z odpadki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili so bili delno doseženi.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode
(kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave). Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot to določa Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini. S storitvami javne službe se
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zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Direktiva 91/271/EEC, Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v občini, Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično
prispevalo k dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja
odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja
in posledično k večji kvaliteti življenja ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z
odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje, kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje,
ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje
kvalitete pitne vode.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2020 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Zgrajeni so bili
novi odseki sistema za odvajanje odpadnih voda (kanalizacija), kar pomeni povečanje količine odpadne
vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje, oziroma povečanje števila gospodinjstev, priključenih
na čistilno napravo.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z izvedbo
investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja skladno s planom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi, saj se je uspešno zaključila obnova nekaterih kanalizacijskih sistemov.
15029003 – Izboljšanje stanja okolja
Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje
odpadkov. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so zasnovati sodoben sistem ravnanja z
odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti.
Gospodarjenje z odpadki zahteva v skladu z zakonodajo in predpisi zasnovan sistem, ki je spodbuden za
uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje z čim manjše nastajanje odpadkov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s.
sp.), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 61/11), Uredba o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju občine, Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine
odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru,
predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanju količine odloženih odpadkov na
odlagališču ter zmanjšanju števila črnih odlagališč, smo bili samo deloma uspešni.
Letni cilji podprograma
Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov,
ki urejajo to področje. Izvaja se ločeno zbiranje odpadkov(organskih kuhinjskih odpadkov in biološko
razgradljivih odpadkov) ter predelava odpadkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Gospodarnost je bila zagotovljena s tem, da so bili izvajalci
izbrani po Zakonu o javnem naročanju.
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
Opis glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s
sistemom vodotokov v lasti lokalne skupnosti.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so skrb, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in
ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšujejo stanja voda.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili z izvajanjem tekočega vzdrževanja uspešni.
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Opis podprograma
Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje
zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega
varstvo, urejanje in rabo voda s ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim
manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s
sp.), Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02), Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so: izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda,
povečanje poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev v smislu
zagotavljanja poplavne varnosti ob javnih cestah in vodotokih.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je tekoče vzdrževanje razbremenilnika in ureditev vodotokov v lasti lokalne skupnosti, s ciljem
povečanja poplavne varnosti in ohranjanja vodnega okolja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 smo uspešno izvajali zastavljene naloge, ki so bile usmerjene v tekoče vzdrževanje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe
V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v Občini Mengeš
predvsem zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in
razpolaganja z zemljišči ter dolgoročne cilje upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja
stanovanjskega fonda.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje prostorskega planiranja in stanovanjsko
komunalne dejavnost, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so
opredeljeni v dokumentih: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu
Slovenije, Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99), Resolucija o nacionalnem programu
varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06) ter Program prostorskega razvoja občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kot dolgoročne cilje prostorskega planiranja v okviru področja smo opredelili v postopni izdelavi oziroma
dopolnitvah in spremembah prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, postopni vzpostavitvi,
rednem vzdrževanju in stalnem razvoju informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo
okolja v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v
prostoru, izvajanju Programa varstva okolja za občino ob upoštevanju določil zakonodaje in
Nacionalnega programa varstva okolja ter s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja oziroma izboljšanje
delovnih in bivalnih pogojev občanov. Kot dolgoročne cilje spodbujanja stanovanjske gradnje smo sledili
skrbi in tekočem vzdrževanju stanovanjskega fonda. Kot dolgoročne cilje upravljanja in gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči smo opredelili ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z
nepremičninami oziroma zemljišči tako, da se spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavljajo
pogoji za skladen in celovit razvoj občine Mengeš.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Glavni programi, ki sodijo k področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalni dejavnosti, so:
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
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1603 - Komunalna dejavnost,
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje in
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad prostorskimi evidencami, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter
racionalna raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju
gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje
tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in
izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese,
prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje površin
za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine,
rekreacija), ohranjanje kulturne krajine in skrb za urejeno okolje. Prostorsko planiranje in administracija
sta del dolgoročnega razvoja Občine Mengeš in osnova za gospodarski in družbeni razvoj občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so bili uresničevani skladon z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
V okviru podprograma se izvaja stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih
aktov občine. Ključne naloge tega področja so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu
prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje ter
izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za prostorske ureditve.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski
predpisi, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov
(Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na
njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št.
76/04), Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04), ostali že sprejeti izvedbeni
prostorski akti
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem z
namenom primernega prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Doseganje zastavljenih ciljev merimo s sprejetimi prostorskimi akti in pridobljenimi strokovnimi
podlagami. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji so bili vodenje aktivnosti za sprejem občinskega prostorskega načrta - OPN ter drugih
občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva
pred poplavami ter drugih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev,
so sprejeti prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne
časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov ter spremembe zakonodaje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo bili v letu 2019 uspešni pri doseganju letnih ciljev,
aktivnosti pa so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.
1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na področju
oskrbe z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, praznično urejanje naselij in druge
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za
rekreacijo v naseljih, zagotovitev sredstev za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Poslovanje v okviru tega glavnega programa je bilo gospodarno, iz objektivnih razlogov pa nekoliko manj
uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, urejanju
objektov za rekreacijo in drugih površin ter praznično urejanje naselij.
16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov in vzdrževanje hidrantnega omrežja.
Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na
način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini. S storitvami javne službe se
zagotavlja oskrba s pitno vodo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah
občine in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2020 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. V sklopu
investicijskega vzdrževanja so bili obnovljeni odseki vodovodnega omrežja, obnovljeni posamezni objekti
in izvedena telemetrija na posameznih objektih, kar vse pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k
zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je bil doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub s
posodabljanjem obstoječih vodovodnih omrežij z izdelavo projektne dokumentacije za nov vodovod in
ostalim investicijskim vzdrževanjem vodovodnega omrežja skladno s planom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilj v skladu s planom investicijskega vzdrževanja je bil delno uresničen. Izvedeni so bili v
večini vsi zastavljeni projekti za uresničitev letnega cilja.
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic v skladu
z letnim programom investicijskega vzdrževanja. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati
izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne
infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL SRS, št. 34/84, 26/90), Zakon o
gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.),
Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev letnega investicijskega vzdrževanja pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Glede na predvideni program investicijskega vzdrževanja infrastrukture cilji niso bili v celoti doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji niso bili realizirani v celoti.
16039003 - Objekti za rekreacijo
Opis podprograma
Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice,
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parki, otroška igrišča, ipd.) in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
varstvu okolja in Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok ter
zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili
dolgoročni cilji doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev javnih
otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z izvajanjem rednega vzdrževanja otroških igrišč so bili letni cilji uresničeni.
16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Podprogram obsega praznično okrasitev naselij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94),
Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.), Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon
o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
in Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili z v celoti realizirani.
Letni cilji podprograma
Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilj je bil realiziran.
16039005 – Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Podprogram obsega opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.), Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon
o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.),
Odlok o gospodarskih javnih službah občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev opremljanja stavbnih zemljišč v občini Mengeš z manjkajočo komunalno opremo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili z v celoti realizirani.
Letni cilji podprograma
Cilj je zagotovitev opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mengeš z manjkajočo komunalno opremo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili realizirani v načrtovani višini.
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske
gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja
stanovanjske gradnje, izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine s ciljem
povečanje bivalnega standarda.
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Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje občinskih stanovanj. Ocenjujemo, da je stanje zagotavljanja
obnove obstoječih stanovanj zadovoljivo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev tega podprograma, saj občina skrbi za
obnovljanje stanovanj, ki so v njeni lasti.
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
Navedeni podprogram zajema kritje stroškov, vezanih na stanovanja v lasti Občine Mengeš. Tako so tu
zajeti stroški za rezervni sklad, tekoče vzdrževanje stanovanj, stroški vode, komunale, elektrike,
deratizacije, stroški upravljanja, obračunavanja najemnin, …
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih
in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih
zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih,
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o
upravnikovem delu.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje povzročanja škode na stanovanjih in stavbah v lasti Občine
Mengeš ter zagotavljanje nemotenega gospodarjenja s predmetnimi nepremičninami.
Letni cilji z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na podlagi
katerega se meri uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega
vzdrževanja stanovanj. Večjih odstopanj od začrtanih ciljev ne beležimo.
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem - zemljišča, in
sicer postopke razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanje zemljišč za potrebe
izvajanja nalog Občine Mengeš.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo
gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči, gospodarjenja z zemljišči zaradi uskladitve
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), pridobivanja
zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč
(gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede na trenutne razmere uspešni.
16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
V okviru podprograma smo izvajali urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku,
oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko z izvajanjem predhodnih postopkov in končnih faz
premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,..). Ključne
naloge podprograma so vodenje premoženjsko pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje
ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in aktivnosti ter
naloge, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na
njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški
knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti , Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov
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in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju
prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi
sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z
zemljišči.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so usmerjeni k izvedbi in realizaciji čim večjega števila načrtovanih premoženjsko pravnih
postopkov, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih
zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč,
sodiščem in geodetsko upravo. Glede na navedeno menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev
podprograma uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.
Letni cilji podprograma
V letu 2020 smo izvedli postopke gospodarjenja (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...) in
urejanja občinskih zemljišč v okviru izvajanja aktivne zemljiške politike ter postopke povezane z
opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo. Glavni izvedbeni letni cilji gospodarjenja in urejanja
občinskih zemljišč v letu 2020 so bili kritje stroškov za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Letnim
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2020) in upravljanja z
zemljišči (npr. cenitve, geodetske odmere, notarski stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni
stroški,...).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli veliko število predhodnih
postopkov, ki so pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko pravnega postopka (geodetske storitve,
cenitve, odvetniške storitve, i.d.). Pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči smo ravnali gospodarno in
učinkovito, kar je tudi eno izmed temeljnih načel pri upravljanju s stvarnim premoženjem.
16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
V podprogram sodi pridobivanje stavbnih in drugih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku.
Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne
zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na
njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o cestah in
na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javnozasebnem partnerstvu in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o zemljiški knjigi in na
njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na
njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in
na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti
podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o
občinskih cestah in Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji predstavljajo dokončno realizacijo čim večjega števila planiranih premoženjsko-pravnih
postopkov, povezanih z nakupom zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi
pogoji).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Na podlagi meril za uspešnost zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo planiranih nakupov,
predvidenih z letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja smo pri doseganju dolgoročnih ciljev
podprograma uspešni (pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih
zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki
zemljišč - prodajalci).
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Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru
investicij v teku ter reševanje premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih
objektov v preteklosti (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za infrastrukturne objekte - ceste).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov
nepremičnega premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja. Glede na navedeno je bilo v letu
2020 uspešno realizirano kar nekaj načrtovanih nakupov, postopke pa smo vodili v skladu z načelom
gospodarnosti in zakonitosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju
zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine Mengeš.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in skrb za
čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva
1702 – Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa
Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter
sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na
primarni ravni in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj omogočamo neprekinjeno in nemoteno zdravstveno
dejavnost na primarni ravni, vključno z zapolnjevanjem kvote koncesij v obstoječi mreži javne
zdravstvene službe.
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma
Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zavodih in Zakon o zdravstveni dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma
Reševanje pereče problematike primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš uspešno zagotavlja pogoje za delovanje ambulant primarnega zdravstva v občini.
Letni cilji podprograma
Redno in nemoteno delovanje ambulant primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 smo dosegli zastavljene cilje, saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno
delovanje ambulante primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
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1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa
Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega
stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. Izvajanje sofinanciranja stroškov
mamografije in stroškov specialnega pedagoga v ZD Domžale ter sifinanciranje cepljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Načrtovani programi se uspešno izvajajo, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Opis podprograma
Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne
naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma
Poskrbeti za preventivne programe zdravstvenega programa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje stroškov mamografije in stroškov specialnega pedagoga in
logopeda ter cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš v ZD Domžale, ki
se uspešno izvajajo.
Letni cilji podprograma
Ohraniti preventivne programe zdravstvenega varstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na redno mesečno izvajanje preventivnih zdravstvenih programov je bil letni cilj večinoma
dosežen.
1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško
ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje
mrliško ogledne službe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna
zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene
ukrepe.
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno
bivališče v občini Mengeš in za zavarovanje gasilcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju nujnega socialnega varstva, saj se izvaja upravne
postopke za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja, ki so zakonsko določeni.
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Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov
dohodkov ter gasilcem in pripadnikom civilne zaščite.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil dosežen, saj je bilo v tekočem letu vsem upravičencem zagotovljeno kritje stroškov za
osnovno zdravstveno zavarovanje.
17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega
oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma
kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni ter kritje stroškov pogreb za občane, ki so brez
premoženja oz. sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zavodih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju
pokopališč, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o nalezljivih
boleznih in Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem pa v skladu z veljavno
zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.
Letni cilji podprograma
Kritje stroškov za izvajanje mrliško ogledne službe in obdukcij ter pogrebov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 so bili v celoti plačani stroški mrliško ogledne službe, stroški za nujne prevoze trupla in
sodnomedicinsko obdukcijo za umrle občane in občanke v skladu z veljavno zakonodajo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih
dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za
uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega
programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje
lokalno pomembne javne športne objekte.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Strategija razvoja občine Mengeš
 Bela knjiga o športu
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in
mladinsko dejavnost.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
1803 – Programi v kulturi
1804 – Podpora posebnim skupinam
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne
dediščine.
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa
Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne
dediščine in podpira muzejsko dejavnost.
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma
V okviru podprograma so se izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine
in Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji podprograma
Zaščita in vzdrževanje spomenikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš je v letu 2020 uspešno izvedla vsa načrtovana tekoča ali investicijska vzdrževanja
spomenikov.
Letni cilji podprograma
Vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 je so bila sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje spomenikov.
1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe na
področju kulture, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in zagotoviti ustrezne
prostore za razvoj na področju kulture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Domžale – enota
Mengeš, kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju
interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako letu izvede javni razpis za
sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev. Občina v skladu s
finančnimi možnostmi zagotavlja prostore za razvoj na področju kulture.
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, druge programe v knjižnicah,
izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov
krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Kolektivna
pogodba za javni sektor.
Dolgoročni cilji podprograma
Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, razvoj
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knjižnice v večnamenski informacijski center in zagotoviti v čim večjemu številu občanom enake pogoje
dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
S pestrim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skušamo povečati obisk in izposojo gradiva.
Letni cilji podprograma
Ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Domžale –
enota Mengeš.
18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti
(srečanja, gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov
kulturnih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o javnem skladu Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja kulture.
Dolgoročni cilji podprograma
Povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in povečati zanimanje (zlasti mladih) za
vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih
kulturnih društev, kar pomembno vpliva na povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske
kulture.
Letni cilji podprograma
Izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 je Občina Mengeš izvedla javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov
ljubiteljskih kulturnih društev.
18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Ta podprogram obsega izdajanje občinskega glasila Mengšan.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti izdajo občinskega glasila Mengšan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2019 je bila realizirana redna izdaja občinskega glasila Mengšan.
Letni cilji podprograma
Izdajanje občinskega glasila Mengšan.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilj je bil dosežen saj so bile izdane vse načrtovane številke Mengšana.
18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
Opis podprograma
Ta podprogram obsega sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji potok.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti sofinanciranje letnih kart za občanke in občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji potok.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2020 smo realizirali sofinanciranje kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.
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Letni cilji podprograma
Sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilj je bil dosežen.
1804 – Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Programi posebnim skupinam vključujejo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in
programov drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih
skupin. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost delovanja
posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin, saj občina vsako leto izvede javni razpis za
sofinanciranje programov in projektov posebnih skupin.
18049001 – Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje delovanja posebnih skupin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje posebnih skupin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje posebnih skupin.
Letni cilji podprograma
Ohraniti pogoje za delovanje posebnih skupin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 je bil zastavljeni letni cilji dosežen.
18049001 – Programi veteranskih organizacije
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih društev in organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš prispeva k zagotavljanju pogojev za delovanje veteranskih društev in organizacij.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje veteranskih društev in organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 so bili zagotovljeni pogoji za delovanje veteranskih društev in organizacij.
18049004 – Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje delovanja drugih posebnih skupin (Društvo upokojencev Mengeš).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje Društva upokojencev Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš prispeva k zagotavljanju pogojev za delovanje Društva upokojencev Mengeš.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje Društva upokojencev Mengeš.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 je bil zastavljen letni cilji dosežen.
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in
mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in
vzdrževanje športnih objektov. Občina Mengeš sodeluje z Zavodom za šport Domžale.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Na področju športa je dolgoročni cilj glavnega programa obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko
infrastrukturo, pospeševati športno–rekreacijsko dejavnost, pridobiti dodatne površine za množično
rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih
prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov. Na področju mladinske
dejavnosti ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane
mladine (prostor, oprema).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov skrbimo za
nemoten razvoj športa in pospešujemo športno–rekreacijsko dejavnost. Prav tako ohranjamo in
vzdržujemo infrastrukturne pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti.
18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne
športne objekte.
Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o društvih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja športa.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti uspešno
zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.
Letni cilji podprograma
Zgraditi novo športno dvorano z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za uporabnike in obiskovalce,
ohraniti oz. povečati funkcionalnost športnih objektov, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost
športnih objektov, povečati število rekreativcev in izvesti javni razpis za športne programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v manjšem obsegu. Uspešno je bil izveden javni razpis za izvajalce
športnih programov, s čemer je bilo prispevano k razvoju športne dejavnosti v Mengšu.
18059002 - Programi za mladino
Opis podprograma
V okviru tega programa sofinanciramo programe in projekte mladinskih organizacij. Ključne naloge teh
programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno
preživljajo prosti čas.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Razvojni program za področje mladih in Pravilnik o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte mladinskih organizacij.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev za preventivne
projekte na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev za mlade sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in tako omogočamo obstoj
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in razvoj dejavnosti za mlade.
Letni cilji podprograma
Izvedba javnega razpisa za programe in projekte mladinskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil dosežen.

19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Mengeš na področjih
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
in osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne
šole, osnovna šola s prilagojenim programom in glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Domžale. V
okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v
interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na
področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, ohraniti
oz. zagotavljati sredstva za štipendije in ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih
programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 - Pomoči šolajočim
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavljajo možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina si kontinuirano prizadeva zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok,
prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca za vse predšolske otroke, ki so vključeni
v vzgojno izobraževalni program.
19029001 - Vrtci
Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost javnih, koncesijskih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno
programov in plačili staršev) ter gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in
njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih
kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev,
predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev
uspešne, z aktivnostmi za odprtje novih oddelkov, ki smo jih najeli v začetku leta 2013 pa se zagotavljajo
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tudi prostorski pogoji zaradi pomanjkanja prostorov in večjega vpisa otrok v programe vrtca.
Letni cilji podprograma
Zagotovitev sprejema otrok iz Občine Mengeš v predšolski vzgojno – izobraževalni program.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil realiziran. V preteklem letu so bila izvedena vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela,
predšolskim otrokom iz Občine Mengeš pa je bilo zagotovljeno varstvo in predšolska vzgoja.
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Mengeš, osnovne šole s prilagojenim
programom OŠ Roje in Glasbene šole Domžale, sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v
skladu s potrebami okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in
dodatnega šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov, ki so pomembne za
rast in razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na
področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.
19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Mengeš izvaja v osnovni šoli Mengeš, osnovno šolo s
prilagojenim programom pa izvaja OŠ Roje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in
glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in
glasbene šole, za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, za
prevoze učencev v obe osnovni šoli v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, za investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnima in glasbeni šoli, za dodatne dejavnosti osnovne šole in za
investicije za obe osnovni šoli in glasbeno šolo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno
izvajanje njihovega programa.
Letni cilji podprograma
Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v osnovnih šolah, kritje stroškov tekočega
vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov ter posodabljanje opreme v osnovni šoli.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni ciljo so bili realizirani.
19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Domžale (oddelek Mengeš), katere
ustanoviteljice so občine Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin in Moravče. Zavod opravlja dejavnost
osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu
glasbene šole, na območju občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin in Moravče. Finančne obveznosti
lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih in Zakon o glasbeni šoli.
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Dolgoročni cilji podprograma
Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev
(učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za
izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).
Letni cilji podprograma
Izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse zakonsko opredeljene finančne obveznosti so bile v celoti izpolnjene in s tem zagotovljen nemoten
potek pouka v Glasbeni šoli Domžale – oddelek Mengeš.
19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Opis podprograma
Osnovnošolsko izobraževanje za otroke, ki potrebujejo prilagojen program, se na območju občine
Mengeš ne izvaja v osnovni šoli s prilagojenim programom, ampak ti učenci obiskujejo OŠ Roje, katere
soustanoviteljica je tudi občina Mengeš. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in
glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za posebne osnovne šole, za
nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo osnovnim šolam, za prevoze učencev
osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme osnovni šoli, za dodatne dejavnosti osnovne šole in za investicije za osnovno šolo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva za otroke, ki potrebujejo prilagojen
program.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni dolgoročni cilji se uresničujejo tako, da se šoli omogoča kvalitetno in nemoteno izvajanje
njihovega programa.
Letni cilji podprograma
Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem višji nivo znanja učencev, kritje
stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in vzdrževanje prostora in
posodabljanje opreme na osnovnih šolah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev so bili realizirani.
1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, dodeljevanje
kadrovskih štipendij in študijskih pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in ohranjati dodelitev štipendij in
drugih študijskih pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na področju osnovnega šolstva uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, ki so predvsem v zagotavljanju
pomoči učencem na podlagi zakonskih normativov.
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
V okviru programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti
učencev v osnovnih šolah ter zagotavljamo sredstva za kritje stroškov varstva učencev, ki se vozijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli.
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Dolgoročni cilji podprograma
Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem in tako zmanjšujemo socialne razlike med učenci.
Letni cilji podprograma
Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z
veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vsem upravičencem smo omogočili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega
zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
Opis podprograma
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje prevoznih stroškov učencem in obveznih
dejavnosti učencev v osnovnih šolah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Dolgoročni cilji podprograma
Izenačiti pogoje za dijake v srednješolskem izobraževanju in študente na dodiplomskem študiju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev se zasleduje dolgoročni cilj.
Letni cilji podprograma
Omogočiti dijakom in študentom sofinanciranje avtobusnega in železniškega prometa v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vsem upravičencem je bilo omogočeno sofinanciranje avtobusnega in železniškega prometa v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi.
19069004 – Študijske pomoči
Opis podprograma
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za študijske pomoči dijakom in študentom, ki
študirajo v tujini. Občinska sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11)
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti finančno pomoč za nadarjene študentom, ki študirajo v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina s študijskimi pomočmi spodbuja študente k dodatnim prizadevanjem pri njihovem študiju.
Letni cilji podprograma
S sofinanciranjem stroškov študija v tujini podpreti prizadevanja nadarjenih študentov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za sofinanciranje študija v tujini v študijskem obdobju
2019/2020. Sredstva so bila na podlagi izvedenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb nakazana dvema
študentoma.

20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov,
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki
jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni
samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Občine
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega
varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti
dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, reševanje problematike
brezdomcev in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina
Mengeš želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Mengšu ter slediti družinski politiki celotne
države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima
skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Mengeš in je državljan Republike Slovenije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljati pogoje za pomoč na domu in spodbujanje rodnosti na področju družinske
politike.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjuje se, da Občina Mengeš uspešno zasleduje dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine,
saj omogoča delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ter zasleduje cilje družinske
politike na nivoju države.
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Izvajanje pomoči na družini na podlagi podeljene koncesije Domu počitka Mengeš. Eden izmed ciljev
družinske politike v občini Mengeš je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter
spodbujanje rodnosti na tem področju, zato se zagotavljajo sredstva za enkratno denarno pomoč za
novorojence v občini Mengeš, do katere je upravičen vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od
staršev, stalno bivališče v občini Mengeš in je državljan Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke v občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročno zastavljene cilje se uspešno zasleduje, saj se ohranja in spodbuja nudenje pomoči na domu,
hkrati pa se zagotavljajo sredstva za izplačilo ob rojstvu vsakega novorojenčka v občini Mengeš.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za izvajanje obstoječih in razvoj novih programov socialnega varstva z namenom
reševanja problematike pomoči na domu in spodbujanje rodnosti v obliki enkratne denarne pomoči za
novorojenčke.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni zastavljeni cilji so bili realizirani. Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje obstoječih in novih
programov pomoči na domu, pri spodbujanju rodnosti pa je bila vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali
pogoje, dodeljena enkratna denarna pomoč ob rojstvu novorojenčka.
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno
delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno
ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik
pomoči, vzpostavitev in razvoj dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno
zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.
20049001 - Centri za socialno delo
Opis podprograma
Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz
socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih
stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne
varnosti ne morejo zagotoviti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Pravilnik o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri
zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri
preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči
(vladne in nevladne organizacije, razvoj društev, ….).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem pravic iz naslova socialnega varstva tako posamezniku, družinam in ostalim občanom
izboljšujemo kakovost življenja in uporabnikom teh pomoči omogočamo pomoč pri preprečevanju in
razreševanju njihovih socialnih stisk. Ocenjujemo, da zastavljenim ciljem uspešno zasledujemo.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog po javnem pooblastilu in pomagati pri zmanjševanju socialnih stisk
občanov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog, kar je prispevalo k reševanju socialnih stisk
občanov.
20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri
ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna
oseba, za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je
po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je invalid po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika
ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire
družinskega pomočnika.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotiviti pogoje za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim
rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim
osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo
dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega
pomočnika.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za
starševsko varstvo za družinske pomočnike, kar je prispevalo k rešitvam s področja varstva invalidov.
20049003 - Socialno varstvo starih
Opis podprograma
Zagotavljanje socialnega varstva za starejše občane v obliki organizirane pomoči na domu, ki jo
sofinancira občina, izvaja pa Dom počitka Mengeš in plačilo oskrbnin za socialno ogrožene ostarele in
druge osebe, ki nimajo svojega premoženja oziroma dovolj lastnih dohodkov ali družinskih članov, da bi
lahko plačali oskrbnine v domovih za ostarele. V tem primeru je po zakonu občina zavezana k plačilu
razlike stroškov oskrbnine na podlagi odločbe Centra za socialno delo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa pomoči na domu ter s tem prispevati k bolj kakovostnim
rešitvam skrbi za starejše in ostarele osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti
starejšim osebam večjo socialno varnost, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost
njihovega življenja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za starejše in ostarele
osebe iz občine, ki to pomoč potrebujejo.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za plačilo stroškov pomoči na domu – sofinanciranje na podlagi sklepa občinskega
sveta in zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov oskrbnin v domovih za starejše občane, ki jih je na
podlagi odločb Centra za socialno delo zavezana sofinancirati starejšim občanom občina, v kateri je imel
upravičenec prijavljeno zadnje stalno prebivališče..
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov iz naslova izvajanja pomoči na domu in za
plačilo oziroma sofinanciranje plačila stroškov oskrbnin v domovih za starejše občane.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za
socialno delo Domžale.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za
socialno delo Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva sledimo dolgoročnim
ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za socialno ogrožene osebe.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti občinske denarne pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za
socialno delo Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za
socialno delo Domžale.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti in ki so pri
dostopu do pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih
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lastnosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in
dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije in Pravilnik o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in
storitev za reševanje socialnih stisk oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih
organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k
zmanjševanju socialnih stisk.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z
zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske tistih, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja, in
življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih
prinaša sodobna družba.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje in v skladu s pogodbami omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo
drugih ranljivih skupin in objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in
zmanjševati socialne razlike med občani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Planirana sredstva v letu 2020 smo namensko porabili na podlagi sklenjenih pogodb ter jih namenili za
nemoteno izvajanje programov socialnega varstva ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih
programov in projektov pa so bila sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa.

22 – SERVIRANJE JAVNEGA DOLGA
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema sredstva za servisiranje dolga – odplačilo kreditov, ki jih občina
najame v skladu s proračunom za izvajanje svoje dejavnosti in zakonsko predpisanih nalog.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Mengeš oziroma
nemoteno zagotavljanje tekočega odplačevanja kreditov in obresti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 – Serviranje javnega dolga
2201 – Serviranje javnega dolga
Opis glavnega programa
V okviru programa se načrtujejo sredstva za odplačilo obresti za kredite, ki jih občina najame za svoje
poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega poslovanja občine in redno odplačevanje
obresti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Redno odplačevanje obresti.
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obresti za kredite, ki jih je občina najela za svoje poslovanje in izvajanje
zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine in redno odplačevanje obresti.
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Letni cilji podprograma
Redno odplačevanje obresti.
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Opis podprograma
V okviru podprograma se načrtujejo sredstva za plačilo stroškov najema kredita in financiranja ter
upravljanja z dolgom, ki ga občina najame za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s
sprejetim proračunom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje nemotenega poslovanja občine.
Letni cilji podprograma
Zagotavljanje likvidnosti občine in gospodarno ravnanje s sredstvi.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene
v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za
intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 – Splošna proračunska rezervacija
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Opis glavnega programa
Na podlagi 48. člena Zakona o javnih financah morajo biti v proračunu zagotovljena sredstva za
proračunsko rezervo. Sredstva poračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, drugih nesreč,
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Tretji odstavek 49. Člena ZJF določa, da se v sredstva proračunske rezerve izloča del skupno doseženih
letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 %
prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem
računu proračuna za preteklo leto
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina je v preteklih letih uspešno zbirala sredstva za proračunsko rezervo. Tudi v letu 2020 je v rezervni
sklad izločila načrtovana sredstva.
23029001 – Rezerva občine
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva rezervnega sklada, ki so strogo namenska sredstva in se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
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Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je izločati načrtovana sredstva v rezervni sklad do zakonsko določene višine, in sicer 1,5 %
realiziranih prijodkov proračuna.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je v preteklih letih uspešno zbirala sredstva za proračunsko rezervo. Tudi v letu 2020 je v rezervni
sklad izločila načrtovana sredstva.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj je da se sredstva načrtovana v tem letu v celoti izločijo v rezervni sklad.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je v preteklih letih uspešno zbirala sredstva za proračunsko rezervo. Tudi v letu 2020 je v rezervni
sklad izločila načrtovana sredstva.
2303 – Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog,
za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so bila načrtovana v obsegu,
ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim
manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo
gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2020 smo sledili cilju nemotenega zagotavlja izvrševanja občinskega proračuna, sredstva so se
namenjala za nepredvidene dogodke oz. za naloge, ki v proračunu niso bila načrtovana v zadostni višini.
23039001 – Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o
javnih financah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe,
k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost proračunskih prihodkov in
odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva Splošne proračunske rezervacije se med letom niso v celoti porabila za namen zagotavljana
sredstev za nepredvidene naloge oz. naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini.
Letni cilji podprograma
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi
proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim
zakonom oblikujejo največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2020 koriščenje splošnje proračunske rezervacije ni bilo potrebno.

4.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih uporabnikov,
področja proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih
postavk
V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Mengeš za leto 2020 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih
postavkah. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih
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načrtov neposrednih uporabnikov. Odhodki iz bilance odhodkov so bili realizirani v višini 9.744.708,92
EUR, kar predstavlja 92,3 % realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2020.
V naslednji tabeli pa so prikazani odhodki po proračunskih uporabnikih in bilancah financiranja, glede
na sprejeti in veljavni plan ter realizacijo.
Tabela: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v letu 2020
Proračunski
uporabnik

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

1000 OBČINSKI SVET

64.928,00

64.928,00

55.772,05

85,9

85,9

2000 NADZORNI ODBOR

13.500,00

13.500,00

11.902,10

88,2

88,2

3000 ŽUPAN

63.410,00

64.008,00

63.757,47

100,6

99,6

10.417.126,00

10.416.528,00

9.613.277,30

92,3

92,3

92,3

92,3

4000 OBČINSKA UPRAVA
Skupaj

10.558.964,00 10.558.964,00 9.744.708,92

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 - OBČINSKI SVET
Proračunski uporabnik Občinski svet zajema naslednja področja proračunske uporabe:
- Politični sistem
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- Lokalna samouprava

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - POLITIČNI SISTEM
Program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:
- 01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01019001 – DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA
Dejavnost občinskega sveta pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

13.000,00

13.000,00

10.068,52

77,5

77,5

6.500,00

6.500,00

4.730,16

72,8

72,8

01004

Povračila za opravljanje funkcije –
sejnine članov občinskega sveta
Sejnine članov delovnih teles sveta
občine – sejnine članov odborov
občinskega sveta
Stroški za delovanje občinskega sveta

29.000,00

29.000,00

27.667,36

95,4

95,4

01006

Podpora delovanju političnih strank

5.560,00

5.560,00

5.403,60

97,2

97,2

01011

Stroški za delovanje SPVCP

2.500,00

2.500,00

314,30

12,6

12,6

Skupaj

56.560,00

56.560,00

48.183,94

85,2

85,2

Proračunska postavka

01001
01002
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01001 - Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka 01001 je namenjena sejninam članov občinskega sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva postavke so bila načrtovana na podlagi dinamike sej v preteklih letih in načrtovanih sejah za
leto 2020. V tem okviru je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 13.000,00 EUR sredstev, realizacija pa
je znašala 10.068,52 EUR. V letu 2020 je bilo sklicanih 6 rednih sej Občinskega sveta Občine Mengeš. Cilj
postavke je bil dosežen, saj je občina zagotovila dovolj sredstev za sejnine občinskih svetnikov in plačilo
prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
01002 – Sejnine članov delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postav ke
Ta proračunska postavka je namenjena sejninam članov delovnih teles občinskega sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri načrtovanju višine sredstev za leto 2020 je bila upoštevana realizacija v preteklih letih. Sredstva so
bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.500,00 EUR ter bila realizirana v višini 4.730,16 EUR. V
okviru postavke je Občina Mengeš pokrila stroške sejnin članov delovnih teles sveta občine in prispevkov
pokojninskega ter invalidskega zavarovanja, in sicer za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Odbor za statutarno
pravne zadeve, Odbor za gospodarstvo in finance in Komisijo za podeljevanje priznanj Občine Mengeš.
01004 - Stroški za delovanje Občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz sredstev na postavki 01004 se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih
teles, objava gradiv na spletnih straneh, seminarji in strokovne ekskurzije svetnikov, priprava in tiskanje
Uradnega vestnika Občine Mengeš in drugih publikacij za potrebe občinskega sveta ter nakup drugega
drobnega inventarja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 29.000,00 EUR. Realizacija je znašala
27.667,36 EUR. V letu 2020 so bili z razpoložljivimi sredstvi pokriti stroški pisarniškega materiala in
storitev za potrebe delovanja občinskega sveta (papir, kopiranje gradiva, material za vezavo
dokumentov, snemanje sej), stroški založniških in tiskarskih storitev (priprava in tisk Uradnega vestnika),
reprezentančni izdatki, stroški snemanja sej in lektoriranje gradiv. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila
zagotovljena sredstva za kritje stroškov delovanja občinskega sveta in na ta način omogočeno nemoteno
izvajanje njegovih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
01006 - Podpora delovanju političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu. Sofinancira
se njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Skladno z veljavno zakonodajo so bila sredstva načrtovana v višini 5.560,00 EUR, realizacija pa je znašala
5.403,60 EUR. V letu 2020 je Občina Mengeš sofinancirala delovanje stranke SMO, NSi, SD, SDS, SLS in
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Zeleni Slovenije. Cilj postavke je bil torej dosežen, saj je občina zagotovila sredstva za materialne in
strokovne podlage delovanja političnih strank. Posamezne politične stranke so prejele sredstva v višini:
1
2
3
4
5
6

Ime liste
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZELENI SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
SOCIALNI DEMOKRATI
SKUPAJ ZA MENGEŠKO OBČINO - SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Št. glasov
255
153
315
167
134
477

% glasov
9.36
5.62
11.56
6.13
4.92
17.51

01011 Stroški za delovanje SPVCP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Predsedniku in članom SPVCP v skladu s pravilnikom, ki določa izplačilo nadomestil za
udeležbo na sejah, pripada nadomestilo za udeležbo na seji. SPVCP v okviru svojih dejavnosti organizira
spremljanje otrok na poti v šolo ob pričetku šolskega leta, organizira nakup potrebnih opozorilnih
znakov, transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih otrok na cesti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR, realizirana pa v višini 314,30
EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške organiziranega spremljanja otrok na poti v šolo ob pričetku
šolskega leta in nakup transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih otrok na cesti, kolesarskih
izkaznic ter izplačilo nadomestil predsedniku in članom SPVCP za udeležbi na seji SPVCP, ki je bili
izvedena v letu 2020.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
Program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
04039002 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
Izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

04003

Trdinova nagrada

1
2.668,00

2
2.668,00

3
2.666,66

4
100,0

5
100,0

04009

Občinska priznanja

2.700,00

2.700,00

1.928,34

71,4

71,4

Skupaj

5.368,00

5.368,00

4.595,00

85,6

85,6

04003 – Trdinova nagrada
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena nagrajevanju raziskovalno-projektnih nalog dijakov, študentov in posameznikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun načrtovanih sredstev v višini 2.668,00 EUR za leto 2020 temelji na Pravilniku o Trdinovi nagradi in
Sklepu Občinskega sveta. Realizacija je znašala 2.666,66 EUR, kar predstavlja 100 % sprejetega proračuna
za leto 2020. Trdinovi nagradi v letu 2020 sta bili podeljeni Zali Pezdirc in Timu Janežiču.
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04009 - Občinska priznanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena financiranju stroškov občinskih priznanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila načrtovana v višini 2.700,00 EUR, glede na porabo v preteklih letih in skladno z Odlokom
o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/10). Realiziranih je bilo
1.928,34 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo pokrili stroške materiala za izdelavo plaket, izpis listin.
Priznanja Občine Mengeš so prejeli Stanislav Šimen (zlato priznanje), Renato Osolnik (srebrno priznanje),
Marija Repanšek, Branko Urbanc, Andrej Šink (bronasto priznanje), Kika Szomi Kralj (znak Občine
Mengeš).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN
Program sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin pokriva naslednji podprogram:
06029001 – Delovanje ožjih delov občin
06029001 – DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN
Delovanje ožjih delov občine pokriva naslednja proračunska:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Stroški za delovanje Vaških odborov

1
3.000,00

2
3.000,00

3
2.993,11

4
99,8

5
99,8

Skupaj

3.000,00

3.000,00

2.993,11

99,8

99,8

Postavka

06011

06011 - Stroški za delovanje Vaških odborov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za delovanje vaških odborov, za strokovnoadministrativno delo, materialne stroške in za izvajanje njihove redne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Posameznemu vaškemu odboru pripadajo sredstva glede na število prebivalcev in površino kraja, tako je
bilo v sprejetem proračunu načrtovano 3.000,00 EUR sredstev, ki so bila realizirana v višini 2.993,11 EUR.

2000 - NADZORNI ODBOR
Proračunski uporabnik Nadzorni odbor zajema naslednje področje proračunske uporabe:
- Ekonomska fiskalna administracija

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - FISKALNI NADZOR
Program fiskalnega nadzora pokriva naslednji podprogram:
02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

66

0239001 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
Dejavnost nadzornega odbora pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Stroški za delovanje Nadzornega odbora

1
13.500,00

2
13.500,00

3
11.902,10

4
88,2

5
88,2

Skupaj

13.500,00

13.500,00

11.902,10

88,2

88,2

Postavka

01005

01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 01005 se krije nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, stroške
seminarjev in strokovnih ekskurzij članov Nadzornega odbora ter plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.500,00 EUR in realizirana v višini 11.902,10
EUR. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov sejnin, prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje članov. V letu 2020 je imel Nadzorni odbor 12 rednih sej.

3000 – ŽUPAN
Proračunski uporabnik Župan zajema naslednja področja proračunske uporabe:
- Politični sistem
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - POLITIČNI SISTEM
Program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:
- 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov
01019003 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Dejavnost župana in podžupana pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

01008

Plača župana in nadomestilo podžupanu
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
63.160,00
63.160,00

2
63.758,00
63.758,00

3
63.757,47
63.757,47

4
101,0
101,0

5
100,0
100,0

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so v skladu z zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene
namenjena za plačilo dela župana in podžupana. Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema
plačo, podžupan pa nepoklicno, za kar prejema nadomestilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina potrebnih sredstev je bila izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupana v plačne razrede in
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plačne lestvice. Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 63.160,00 EUR nato pa so bila
s prerazporeditvami zvišana na 63.758,00 EUR. Realizacija je znašala 63.757,47 EUR. S temi sredstvi so
bile županu izplačane plače in drugi prejemki v skladu s predpisi (boleznine, dodatek na delovno dobo in
stalnost, dodatek za delo v rizičnih razmerah, regres za letni dopust, stroške prehrane in prevoza,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisane prispevke).
Podžupanu so bila izplačana nadomestila za opravljanje podžupanske funkcije, ki vključujejo tudi sejnine
za udeležbo na sejah občinskega sveta. Z rednim izplačevanjem plače župana in nadomestila podžupanu
je bil cilj postavke dosežen.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
Program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
Izvedbo protokolarnih dogodkov pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
04008

Stroški porok
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
250,00
250,00

2
250,00
250,00

3
0,00
0,00

4
0,0
0,0

5
0,0
0,0

04008 - Stroški porok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov porok, pri katerih so udeleženi
občani/občanke Mengša in ki izrazijo željo, da jih poroči župan občine Mengeš ali kateri drugi
pooblaščenec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 250,00 EUR, vendar realizacije ni
bilo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA
Proračunski uporabnik Občinska uprava zajema naslednja področja proračunske uporabe:
- Ekonomska in fiskalna administracija
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- Lokalna samouprava
- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- Gospodarstvo
- Varovanje okolja in naravne dediščine
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- Zdravstveno varstvo
- Kultura, šport in nevladne organizacije
68

-

Izobraževanje
Socialno varstvo
Intervencijski programi in obveznosti

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
V Občini Mengeš program urejanja na področju fiskalne politike pokriva naslednji podprogram:
- 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
Urejanje na področju fiskalne politike pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Postavka

02001

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Plačila storitev Banke Slovenije

1
500,00

2
500,00

3
202,87

4
40,6

5
40,6

Skupaj

500,00

500,00

202,87

40,6

40,6

02001 - Plačila storitev Banke Slovenije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz sredstev postavke se pokrivajo stroški provizij za plačila računov, zahtevkov in vseh ostalih transakcij,
ki jih izvaja finančno računovodska služba Občine Mengeš. Vse transakcije so izvedene preko Uprave za
javna plačila Republike Slovenije (UJP), ki je pristojna za izvajanje transakcij za vse javne osebe v javnem
sektorju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR, realizacija je znašala 202,87 EUR.
Cilj je bil dosežen, saj so bila zagotovljena potrebna sredstva za plačilo storitev Uprave za javna plačila
Republike Slovenije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 - INFORMATIZACIJA UPRAVE
V Občini Mengeš program informatizacije uprave pokrivata naslednja podprograma:
- 04029001 – Informacijska infrastruktura
- 04029002 – Elektronske storitve
04029001 – INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA
Informacijsko infrastrukturo pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

04001

Internetna stran občine

1
16.000,00

2
16.000,00

3
5.336,70

4
33,4

5
33,4

04038

Projekt Moja Občina

6.500,00

6.500,00

6.192,70

95,3

95,3

Skupaj

22.500,00

22.500,00

11.529,40

51,2

51,2
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04001 – Internetna stran občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 16.000,00 EUR. Realizacija je znašala 5.336,70
EUR. Porabljeni znesek vključuje kritje stroškov za gostovanje na spletnem strežniku (www.menges.si),
stroške naročnine za internet (Telekom) ter urejanje in objavo vsebin na spletno stran. Realizacija
vključuje tudi predpripravo občinske spletne strani.
04038 – Projekt Moja občina
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru novih programov je bila razvita inovativna platforma Local PRESS, v sklopu katere sodeluje
približno 69 slovenskih občin. Prednosti projekta so predvsem v brezplačni promociji neprofitnih
organicacij (društev, vrtcev, šol,..), profitnih organizacij (podjetij, obrtnikov, zbornic...), katerih sporočila
so vidna tako lokalno, kot v širšem slovenskem prostoru, hkrati pa Občini omogoča neposredno
komunikacijo z občani prek obveščanja o dogodkih (kot je npr. zapora cest). Obenem je omogočeno tudi
širjenje vseh vsebin na ostale spletne strani ter na druga socialna omrežja, npr. twiter itd. Obveščanje
prek digitalnih medijev je danes že zelo razvito in zahtevana kvota 30 % unikatnih obiskovalcev je tudi
dosežena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz sredstev postavke se pokrivajo stroški gostovanja spletne strani in honorar odgovornega urednika. V
sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 6.500,00 EUR, realizacija pa je znašala 6.192,70
EUR.
04029002 - ELEKTRONSKE STORITVE
Elektronske storitve pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

04002
04040

Nabava opreme uprave in
računalniških programov
Vzdrževanje opreme uprave in
računalniških programov
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

20.500,00

20.500,00

20.136,24

98,2

98,2

29.000,00

29.000,00

28.028,40

96,7

96,7

49.500,00

49.500,00

48.164,64

97,3

97,3

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka vključuje sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje računalniškega sistema Občine Mengeš
(komunikacijsko in računalniško opremo) za nemoteno delo občinske uprave Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračuno so načrtovana v višini 20.500,00 EUR. Realizacija je znašala 20.136.,24
EUR. Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno vzdrževati in tudi modernizirati računalniško
ter komunikacijsko opremo in zagotavljati nemoteno delovanje računalniškega sistema. V tem smislu je
dolgoročni cilj postavke, da se s pomočjo načrtovanih sredstev postopno izboljšujejo elektronske storitve
občinske uprave in vzpostavljajo boljši pogoji za delo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov vključujejo nakup opreme uprave in računalniških
programov, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave in sledijo ciljem posodobitve
računalniške ter komunikacijske opreme. V letu 2020 so bila sredstva namenjena za osnovno vzdrževanje
in nakup nove programske opreme, nakup nove računalniške in druge opreme (prenosniki, tiskalniki, trdi
diski, napajalniki, USB ključi, tipkovnice, miške..) in dodatnih programov (antivirusni programi ). Dodatno
se je izvedel nakup telefonskega aparata v novi pisarni. V sistemski sobi je bil zamenjan glavni strežnik .
Za potrebe zaposlenih so se nabavili GSM. Na ta način se zasleduje cilj posodobitve računalniške in
komunikacijske opreme, vendar pa bo tudi v prihodnje potrebno investirati v nakup opreme in
programov, ki so nujno potrebni za zakonsko predpisano nemoteno izvajanje nalog uprave.
04040 – Vzdrževanje računalniške opreme in programov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena za vzdrževanje računalniške opreme in programov ter za pokrivanje
tekočih stroškov za naslednje programe: e-pošta – Lotus Notes (SRC Sistemske integracije d.o.o ),
računovodski programi in porogram Svetnik za obračun sejnin (Grad d.d.), evidenca prisotnosti (Jantar
d.o.o.), vzdrževanje strežnika in računalniških sistemov oziroma mreže (Powercom d.o.o.), PISO prostorski informacijski sistem (Realis d.o.o.), licenca za vzdrževanje serverja in spominskega prostora
(Petrol d.d.), HKOM omrežje – priklop na državno omrežje oziroma državno »hrbtenico« (MJU), JANA
računalniški program za vodenje evidence izdanih naročil (Ascent d.o.o.) in dostop do davčnega,
finančnega in pravnega portala Tax-Fin-Lex. Programe je potrebno vzdrževati in posodabljati skladno z
veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 29.000,00 EUR. Realizacija je znašala
28.028,40 EUR. Cilj v letu 2020 je bil dosežen, saj so bili pokriti vsi stroški za vzdrževanje računalniške
opreme in programov.
0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokrivata naslednja podprograma:
- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 – Razpolaganje in opravljanje z občinskim premoženjem
04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
Izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

25.500,00

18.801,00

13.609,91

53,4

72,4

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

04005

Prireditve - občinski praznik, državni
prazniki, ostale pomembne prireditve v
Občini Mengeš
Decembrska obdarovanja otrok

04006

Srečanje starejših občanov

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

04007

Pomembne obletnice društev

4.800,00

4.800,00

4.000,00

83,3

83,3

04044

Izobešanje transparentov

4.000,00

4.000,00

3.851,16

96,3

96,3

Skupaj

42.300,00

35.601,00

27.461,07

64,9

77,1

04004
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04004 - Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v Občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju organizacije in izvedbe proslav in prireditev, kot so
Sejem v Mengšu, Festival koračnic Mengeš ali festival folklore, Pod mengeško Marelo, kulturni praznik 8.
februarja, občinski praznik 29. maj, dan državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti, novoletni
koncert Mengeške godbe in Turističnega društva Mengeš, Najuspešnejši športniki, Dobenski praznik,
pustovanje in kurentovanje v Mengšu, srečanje društev, kresovanje na Mengeški koči, Velika nagrada
Občine Mengeš v kolesarstvu in Tek Občine Mengeš, ter za plačilo SAZAS-u in IPF-u.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun načrtovanih sredstev temelji na obsegu in dinamiki dela v preteklih letih, zato je bilo v sprejetem
proračunu načrtovanih 25.500,00 EUR, ki pa so bila s prerazporeditvami znižana na 18.801,00 EUR.
Realizacija je znašala 13.609,91 EUR. Realizacija je v letošnjem letu precej nižja, saj je bili zelo veliko
prireditev odpovedanih oziroma prestavljenih zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. (S
sredstvi na tej postavki se pokrivajo stroški pogostitev ob prireditvah, izdelava in priprava plakatov in
transparentov, stroški uporabe prostorov za izvedbo prireditev, stroški avtorskih honorarjev in
transferjev nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje izvedb prireditev, ki jih organizirajo društva
idr. V tem okviru so bili obeleževani prazniki in pokriti stroški prireditev, ki imajo tudi promocijski učinek
za občino).
04005 - Decembrska obdarovanja otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 04005 so načrtovana sredstva za decembrski sprejem Miklavža in obdarovanje otrok do
šestega leta starosti, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun porabe sredstev temelji na porabi v preteklih letih in je bil v sprejetem proračunu načrtovan v
višini 2.000,00 EUR vendar do realizacije ni prišlo. Prireditve so bile zaradi epidemije COVID 19
odpovedane.
04006 - Srečanje starejših občanov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi, načrtovanimi na postavki 04006 se pokrivajo stroški organizacije in izvedbe novoletnega
srečanja starejših občanov Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na podlagi realizacije v preteklih letih so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini
6.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana. Občina Mengeš je v letu 2020 s pomočjo Rdečega križa
organiziralal obdarovanje starejših občanov, zato je bil cilj postavke dosežen.
04007 - Pomembne obletnice društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke 04007 se namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V Občini Mengeš se vsako leto namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev, ki imajo sedež
v občini Mengeš. Sredstva so bila na osnovi predvidenih pomembnih obletnic v letu 2020 načrtovana v
višini 4.800,00 EUR in realizirana v višini 4.000,00 EUR.
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04044 – Izobešanje transparentov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so namenjena sredstva za izobešanje transparentov društev (v križišču pri gasilskem
domu) s sedežem v OM in ki se financirajo iz občinskega proračuna in temam, ki so pomembne za
občane. Cilj je seznanitev občanov s prireditvami mengeških društev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR, realizacija pa je
znašala 3.851,16 EUR. Z seznanitvijo občanov s prireditvami mengeških društev v letu 2020 je bil cilj
dosežen.
04039003 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

20.000,00

20.000,00

16.412,45

82,1

82,1

04013

Stroški sodnih postopkov in pravno
svetovanje
Osnovna šola Mengeš

65.000,00

65.000,00

62.182,20

95,7

95,7

04014

VVZ Vrtec Mengeš

40.000,00

40.000,00

39.173,35

97,9

97,9

04016

Zdravstveni dom – enota Mengeš

63.500,00

63.500,00

59.476,20

93,7

93,7

04017

Osnovna šola Roje
Kulturni dom Mengeš

21.798,00

21.798,00

10.455,32

48,0

36.000,00

36.000,00

35.774,27

99,4

99,4

91.500,00

91.500,00

91.487,90

100,0

100,0

30.000,00

30.000,00

12.444,00

41,5

41,5

16.100,00

21.950,00

21.949,94

136,3

100,0

04010

04018

48,0

04047

Glasbena šola Domžale – oddelek
Mengeš
Prostorska preureditev Osnovne šole
Mengeš
Fizično varovanje javnih površin

04049

Vzdrževanje občinskih prostorov

110.000,00

100.443,00

60.641,11

55,1

60,4

06008

Zavarovanje

13.000,00

16.707,00

16.706,38

128,5,0

100,0

Skupaj

506.898,00

506.898,00

426.703,12

84,2

84,2

04045
04046

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene odvetniške storitve, storitve notarjev, za sodne
postopke in pravno svetovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realizacija je znašala
16.412,45 EUR. Porabljena so bila za plačilo odvetniških storitev v zadevah kot so: dostopa do informacij
javnega značaja, svetovanje v postopkih ZDIJZ in varstvu osebnih podatkov, priprava razpisne
dokumentacije in pomoč pri izvedbi javnega naročila za dobavo športne opreme.
04013 - Osnovna šola Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena investicijskim in operativnim izdatkom v zvezi z Osnovno šolo Mengeš.
Občina Mengeš je lastnica objekta in mora poskrbeti za vzdrževanje v skladu s predpisi, da prostori
ustrezajo minimalnim standardom in zahtevam za izvajanje vzgojno izobraževalnega programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 65.000,00 EUR. Realizirano je bilo 62.182,20
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EUR sredstev. Sredstva tekočega vzdrževanja so bila porabljena za odstranjevanje starih in nanos novih
talnih premazov ter zamenjavo dotrajane elektro omarice. Večji del sredstev je bil namenjen pridobitvi
projektne dokumentacije in izvedbi GOI del za vzpostavitev novega vhoda v vzhodni prizidek, pri katerem
je bil vzpostavljen tudi sistem kontrole pristopa in javljanja požara. V nadstropju vzhodnega prizidka je
bila vgrajena varnostna ograja, v mansardnem delu pa se je preuredila učilnica – vgradila so se 3 strešna
okna in izvedla slikopleskarska dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj je zagotavljanje nemotene in varne izvedbo šolskega programa v Osnovni šoli Mengeš, zato so v
okviru načrta razvojnih programov sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta in naprav
Osnovne šole Mengeš.
04014 – VVZ Vrtec Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje operativnih stroškov za vzdrževanje Vrtca Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 40.000,00 EUR. Realizacija je znašala
39.173,35 EUR. S postavke so bila sredstva namenjena za nabavo sušilnega stroja , klimatske naprave , 4
kos ognjevarnih arhivskih omar , za potrebe kuhinje se je nabavil rezalnik kruha, zaradi dotrajanosti je
bilo potrebno zamenjati bojlerza sanitarno vodo – kuhinjski del v VVZ Gobica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-17-0006 04014 – VVZ Vrtec Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Z izvedenim investicijskim vzdrževanjem je bilo zagotavljeno nemoteno izvajanje predšolskega varstva
otrok v VVZ Vrtec Mengeš.
04016 - Zdravstveni dom – enota Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 04016 se financira tekoče vzdrževanje prostorov v Zdravstvenem domu Mengeš. V sklopu
rednega vzdrževanja se izvajajo vzdrževalna dela na vodovodni inštalaciji, elektro-inštalaciji. Izvajala so
se nujna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih (vzdrževanje strojev in naprav, ki so potrebni za
nemoteno izvajanje vseh dejavnosti - agregati, aparati, …), vzdrževanje kotlovnice, redni letni pregledi s
strani pooblaščenih organizacij in odprava nepravilnosti ter drobni material, ter investicijsko –
vzdrževalna dela zamenjava vrat v garaži na podlagi inšpekcijskega pregleda objekta .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklih letih in so bila v sprejetem proračunu
načrtovana v višini 63.500,00 EUR. Rrealizirana so bila v višini 59.476,20 EUR. Za zagotavljanje ustreznih
pogojev za delovanje Zdravstvenega doma Mengeš so bila v letu 2020 financirana redna vzdrževalna dela
(meritev emisij, letni servis peči, redni letni pregled plinske inštalacije, vzdrževanje strojev in naprav, ki
so potrebni za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti – servis kompresorja , servis EKG aparata, izvedena je
bila validacija hladilnika ipd., servis gasilnih aparatov , redni letni servis dveh vhodnih drsnih vrat...…).
izgradila se je klančina za dostop invalidov, obnovili so se zaščitni zidovi na parkirišču, obnovila sta se
dva prostora za namen triaže/ čakalnice za obe splošni ambulanti. Za namen zaščite čakajočih pred
slabim vremenom ( veter/dežjem so se zaradi Covid -19 pred obema vhodom apostavila dva šotora.
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Sredstva so namenjena tudi za redno čiščenje skupnih prostorov objekta in za druga manjša vzdrževalna
dela -menjava sanitarne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0005 04016 – Zdravstveni dom – enota Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za investicijsko vzdrževanje Zdravstvene
postaje Mengeš. V letu 2019 je Občina Mengeš namenila sredstva za izvedbo klančine za dostop
invalidov.
04017 - Osnovna šola Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme Osnovne šole Roje in
Razvojnega vrtca pri OŠ Roje in sicer na podlagi ustanoviteljskih pravic in dolžnosti (14-odstotni delež
Občine Mengeš). Občina Mengeš sofinancira svoj ustanoviteljski delež.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so določena na osnovi ustanoviteljskih pravic in dolžnosti, tako da so bila v sprejetem
proračunu načrtovana v višini 21.798,00 EUR, realizacija pa je znašala 10.455,32 EUR. Realizacija je
predvsem odvisna od Občine Domžale, ki ima 54% delež in v primeru, da Občina Domžale ne zagotovi
zadostno višino sredstev, potem tudi v ostalih občinah soustanoviteljicah ni velike realizacije. V letu 2020
smo krili tudi svoj delež (14%) pri sanaciji šole zaradi toče v znesku 8.455,41 eur.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0006 04017 – Osnovna šola Roje
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru načrta razvojnih programov so sredstva v proračunu namenjena nakupu opreme ter vzgojnih
pripomočkov za razvojni vrtec in opreme za OŠ Roje, in sicer na podlagi podpisanih pogodb,
ustanoviteljskih pravic (14 % delež) in skladno s programom dela za leto 2020.
04018 - Kulturni dom Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Mengeš. V
sklopu investicijskega vzdrževanja v letu 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo predelave in
izboljšanja centralnega ogrevanja dvorane Kulturnega doma. V kotlovnici se je v ta namen zamenjalo
vse črpalke. Zaradi varnosti so se zamenjale tudi vse zavese na odru vključno z glavno zaveso in zavese
pri zasilnih izhodih. V namen zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje Kulturnega doma Mengeš
smo v letu 2020 financirali redna vzdrževalna dela (redni servisni pregled požarne centrale, gasilnih
aparatov, tehnično požarno varovanje, servisi in izredno vzdrževanje drsnih vrat) in druga manjša
vzdrževalna dela (popravilo inštalacije za centralno ogrevanje, popravilo na novo nameščenih dvižnih
ramp zaradi vandalizma in druga manjša obrtniška dela).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na predvidena vzdrževalna dela so bila v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini
36.000,00 EUR in realizirana v višini 35.774,27 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru načrta razvojnih programov so sredstva namenjena investicijsko vzdrževanje objekta ter
zagotovitev varnosti v Kulturnem domu Mengeš.
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04045 – Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektu Glasbene šole
Domžale – Oddelek Mengeš. Izvedena je bila obnova strehe, simsov pod napuščem in delna sanacija
fasade. Ob sanaciji fasade je bila ugotovljena tudi poškodba kanalizacije, zaradi katere je bila potrebna
tudi sanacija le-te in hidroizolacija temeljev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 91.500,00 EUR. Realizacija je
znašala 91.487,90 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-18-0008 04045 – Interaktivni glasbeni center
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj je bil izvedba nujnih vzdrževalnih del za zagotavljanje nemotene uporabe objekta in zagotavljanje
varnosti za uporabnike objekta in mimoidoče zaradi odpadanja opeke, fasade in kosov strešnikov. Objekt
Glasbene šole Domžale, Oddelek Mengeš je bil v letu 2020 ustrezno saniran, s čimer je bila omogočena
nadaljnja nemotena raba objekta.
04046 – Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po izgradnji nove večnamenske športne dvorane bo nujno potrebno zagotoviti dodatne šolske prostore
za zagotovitev normalnega izvajanja pouka in drugih šolskih dejavnosti. Sredstva na postavki so bila
namenjena pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za preureditev Osnovne šole
Mengeš (predvsem preureditev oz. rekonstrukcijo obstoječe telovadnice, kuhinje in jedilnice ter ostalih
prostorov).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR. Realizacija je
znašala 12.444,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije in izdelavo
idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0002 – 04046 - Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka v OŠ Mengeš. Sredstva v letu 2020 so
bila predvidena glede na predviden obseg investicijske in projektne dokumentacije, potrebne za pripravo
na izvedbo rekonstrukcije obstoječe telovadnice, kuhinje z jedilnico in veznega trakta.
04047 – Fizično varovanje javnih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena izključno za izvedbo fizičnega varovanja športnega parka Mengeš in
okolice. Nadzor se izvaja tudi v okolici Osnovne šole Mengeš in okolici Kulturnega doma Mengeš.
Varovanje in pregledi so se občasno izvajali tudi pri mrliških vežicah . Varovanje se izvaja vsak vikend (
petek-sobota oziroma občasno tudi nedelja) v nočnih terminih od 21:00 ure do 02:00 ure zjutraj. Fizično
varovanje je nujno potrebno zaradi vandalizma v začetku meseca april 2019 ko je bilo v športnem parku
Mengeš uničenih več zabojnikov (zažgano) , klopi in košev, drevesa, polomljeni sta bili obe zapornici pri
Kulturnem domu Mengeš itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 16.100,00 EUR, s prerazporeditvami pa so bila
zvišana na 21.950,00 EUR. Realizacija je znašala 21.949,94 EUR.
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04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče in investivijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na
Slovenski cesti 28, 30 in 32, za kritje stroškov za električno energijo, čistilni material, sanitarni material,
slikopleskarska dela po menjavi najemnika poslovnega prostora, vodoinštalaterska in druga obrtniška
vzdrževalna dela. Zaradi starosti objekta je potrebna menjava oken in vrat poslovnih prostorov . Prav
tako se sredstva s postavke namenijo za dokončanje objekta na Slovenski cesti 2, kjer je 1/3 objekta v
lasti občine Mengeš in kjer se je tudi v letu 2020 nadaljevala rekonstrukcija objekta. Vgradila so se
okna. Potrebno bo še urediti fasado in zunanjo okolico. Sredstva so namenjena za vzdrževanje prostorov
v katerih svoje dejavnosti izvajajo mengeška društva. Potrebna je ureditev kotlovnice z zamenjavo
dotrajane opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 110.000,00 EUR, s
prerazporeditvami pa so bila znižana na 100.443,00 EUR. Realizacija je znašala 60.641,11 EUR. Sredstva
so bila porabljena za vzdrževanje prostorov društev (ureditev kotlovnice TVD Partizan, dobava in
vzdrževanje klimatske naprave, izvajala/nadaljevala so se gradbena dela na objektu Slovenska c. 2, v
letu 2020 so bila v objekt nameščena okna, v knjižnici Mengeš so se namestile nove klimatske naprave,
sredstva postavke so namenjena tudi za plačilo deleža za vzdrževanje počitniških objektov, za kritje
stroškov za električno energijo, rednih pregledov varovanja objekta, servisnih pregledov, ter drugih
manjših vzdrževalnih del kot npr. ureditev elektroinštalacije v knjižnici Mengeš ter menjava svetil,
menjava ključavnic zaradi vandalizma in izdelava ključev ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0010 – 04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Sredstva so načrtovana glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del v 2020 in na podlagi predračunskih
ocen predvidenih del in bodo izplačana po izvedenih delih v letu 2020. Cilj je vzdrževanje občinske
stavbe in ostalih javnih prostorov in razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti objektov.
06008 - Zavarovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se načrtujejo za financiranje stroškov zavarovanja objektov. V zavarovanje, ki
vključuje požarno in vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje odgovornosti so vključeni
poslovni objekti na naslovu Slovenska cesta 28, 30 in 32, Zdravstvena postaja Mengeš, mrliške vežice in
vse avtobusne postaje v občini.
Z letom 2014 se je zaradi večkratnih poškodovanj zavarovalo tudi drogove za javno razsvetljavo,
zavarovana je tudi vsa vertikalna prometna signalizacija - prometni znaki in ostala prometna oprema. V
letu 2018 so se zavarovale tudi na novo postavljene cestne dvižne zapornice, na novo se je zavarovalo
tudi spomenik OOZVS Mengeš .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na porabo v preteklih letih so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 13.000,00
EUR, s prerazporeditvami pa so bila zvišana na 16.707,00 EUR. Realizacija je znašala 16.706,38 EUR. Cilj
postavke je bil dosežen, saj so bili Zavarovalnici Triglav plačani stroški zavarovalnih polic za požarno
zavarovanje objektov v lasti Občine Mengeš in zavarovanje odgovornosti za škodo.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN
LOKALNE RAVNI
Program delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni pokriva
naslednji podprogram:
- 06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosi
06019002 – NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI
Nacionalno združenje lokalnih skupnosti pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Članarine SOS, ZOS

1
2.500,00

2
2.500,00

3
2.356,84

4
94,3

5
94,3

Skupaj

2.500,00

2.500,00

2.356,84

94,3

94,3

Postavka

06009

06009 - Članarine SOS, ZOS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, zato so sredstva na
postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na podlagi števila prebivalcev so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.500,00 EUR,
realzirano pa je bilo 2.356,84 EUR. Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja
občin Slovenije (ZOS), zato so sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih.
Na podlagi članstva v združenjih občin je Občini Mengeš omogočeno boljše sodelovanje pri odločanju na
ravni države, izmenjava mnenj in izkušenj z drugimi občinami kot tudi ugodnosti pri udeležbi na
seminarjih in posvetih. Članarina za SOS je bila izračunana na podlagi podatka o številu prebivalcev, v
prvem polletju 0,133 EUR/prebivalca, v drugem polletju pa 0,15 EUR/prebivalca, v skupnem znesku. Za
ZOS pa je bila članarina izračuna s seštevkom fiksnega in variabilnega dela.
0602 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN
Program sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin pokriva naslednji podprogram:
- 06029002 – Delovanje zvez občin
06029002 - DELOVANJE ZVEZ OBČIN
Delovanje zvez občin pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Vodice in Trzin

65.000,00

65.000,00

50.676,88

78,0

78,0

Skupaj

65.000,00

65.000,00

50.676,88

78,0

78,0

Postavka

06015
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06015 – Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Vodice in Trzin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke so namenjena financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega
Medobčinskega inšpektorata in redarstva in predloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva in je bila
v sprejetem proračunu načrtovana v višini 65.000,00 EUR, realizacija pa je znašala 50.676,88 EUR. Občina
Mengeš je sredstva nakazovala med letom na podlagi finančnega načrta za medobčinski inšpektorat in
redarstvo za leto 2020. V skladu s pogodbo smo na podlagi računa Občine Trzin poravnali tudi
najemnino za poslovne prostore na Mengeški cesti 9 v Trzinu, kjer ima svoje poslovne prostore
Medobčinski inšpektorat in redarstvo. S pomočjo sredstev postavke smo v letu 2020 izpolnjevali
izvajanje nalog s področja veljavne zakonodaje na področju varnosti, kot je redarstvo, komunalni in
inšpekcijski nadzor. Medobčinskemu inšpektoratu smo zato v našem deležu zagotovili sredstva za kritje
stroškov delovanja, plače, obnovitvena oziroma vzdrževalna dela, opremo in za najemnino prostorov, v
katerih ima inšpektorat sedež.
0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
Program dejavnosti občinske uprave pokrivata naslednja podprograma:
- 06039001 – Administracija občinske uprave
- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE
Administracijo občinske uprave pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

4.000,00

3.402,00

1.773,82

44,4

52,1

01003

Sejnine delovnih teles uprave in
župana

06001

Plače zaposlenih v občinski upravi

370.000,00

372.967,00

372.966,36

100,8

100,0

06002

Pisarniški in splošni material in storitve

60.000,00

66.699,00

66.402,70

110,7

99,6

06004

Strokovno izobraževanje zaposlenih

4.000,00

4.000,00

2.282,45

57,1

57,1

06005

Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in
zdravja pri delu ter požarne varnosti

5.000,00

5.000,00

4.975,86

99,5

99,5

06013

Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš

6.000,00

6.000,00

3.862,47

64,4

64,4

06016

Pogodbeno izvajanje nalog uprave

18.000,00

15.033,00

14.177,37

78,8

94,3

Skupaj

467.000,00

473.101,00

466.441,03

99,9

98,6

01003 – Sejnine delovnih teles uprave in župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Mengeš je ustanovljenih več projektnih skupin, katerih glavna naloga je priprava in izdelava
strateških pogledov razvoja občine Mengeš na različnih področjih ali koordinirano delo različnih nosilcev
nalog. Ustanovljenih je tudi več komisij, ki oblikujejo predloge za posamezne odločitve na različnih
področjih. Zato so sredstva te postavke namenjena sejninam članom projektnih skupin in komisij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila načrtovana na podlagi obsega del v preteklih letih. V tem okviru je bilo v sprejetem
proračunu načrtovanih 4.000,00 EUR sredstev, ki so bila s prerazporeditvami znižana na 3.402,00 EUR.
Realizacija je znašala 1.773,82 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena za plačilo sejnin članom
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projektnih skupin in komisij ter plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Iz te
postavke so bila zagotovljena sredstva za Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Štab civilne
zaščite Občine Mengeš, Komisija za vrednotenje programov športa v občini Mengeš, Komisija za
ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog za sofinanciranje kulturnih programov, Komisija
za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov in Komisija za
ocenjevanje in vrednotenje mladinskih programov in projektov.
06001 - Plače redno zaposlenih v občinski upravi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena izplačevanju plač in drugih izdatkov zaposlenim. Izplačila so določena z Zakonom
o javnih uslužbencih in drugih predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in njihovih uvrstitev v plačne razrede ter
pričakovanih sprememb glede višine plač in drugih dodatkov. V sprejetem proračunu je bilo tako
načrtovanih 370.000,00 EUR, ki pa so bila s prerazporeditvami zvišana na 372.967,00 EUR. Realizacija je
znašala 372.966,36 EUR, in sicer izplačane so bile plače in drugi prejemki v skladu s predpisi (boleznine,
dodatek na delovno dobo in stalnost, dodatek za delo v rizičnih razmerah, regres za letni dopust, stroški
prehrane in prevoza, delovna uspešnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in
zakonsko predpisane prispevki). Z izpolnjevanjem obveznosti do zaposlenih je bilo zagotovljeno izvajanje
nalog občinske uprave, ki so opredeljene v zakonih, podzakonskih aktih in občinskih predpisih.
06002 - Pisarniški in splošni material in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz sredstev te postavke se krijejo materialni in drugi stroški občinske uprave, npr. pisarniški material,
čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroški varovanja, telefonov in mobitelov, stroški
reprezentance, obratovalni stroški stavbe na Slovenski cesti 30 in drugi operativni odhodki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Glede na porabo v preteklih letih so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 60.000,00
EUR, ki pa so bila s prerazporeditvami zvišana na 66.699,00 EUR. Realizacija je znašala 66.402,70 EUR.
Cilji postavke so bili doseženi, saj so bila zagotovljena sredstva za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni
za izvajanje nalog občinske uprave, določenih z zakoni in občinskimi predpisi. V letu 2020 so bili plačani
stroški pisarniškega materiala (papir, kuverte, kemični svinčniki, mape, pregradni kartoni, sponke,
spenjači), čiščenja, čistilnega in sanitarnega materiala, stroški varovanja prostorov, naročnine na časopis
Dnevnik, revije (strokovna literatura Računovodski praktikum) in strošek RTV prispevka. Poleg tega so
bile iz sredstev postavke financirane oglaševalske storitve, storitve svetovanja na računovodskem
področju ter izdatki za reprezentanco. S postavke so bili pokriti tudi stroški telekomunikacijskih storitev
(Mobitel, Telekom), najemnine fotokopirnega stroja in obračuna kopij (Micopy), poštnih in kurirskih
storitev, elektrike, vode in komunalnih storitev za Slovensko cesto 30 ter redne pogodbene obveznosti iz
naslova vzdrževanja pristopne kontrole.
06004 - Strokovno izobraževanje zaposlenih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke se financirajo stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih
sprememb zakonodaje in novih nalog občin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na
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strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov. V sprejetem proračunu je tako
načrtovanih 4.000,00 EUR sredstev za ta namen, realizacija pa je znašala 2.282,45 EUR.
06005 - Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in požarne varnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 06005 se financira izvajanje zakonskih določil s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb in pogodbenih vrednosti s področja varstva pri
delu in požarne varnosti. V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 5.000,00 EUR, realiziranih pa
4.975,86 EUR sredstev. Sredstva so bila skladno z Zakonom o varstvu pri delu (43/2011) namenjena za
predpisana osebna varovalna sredstva, skladno z izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja.
06013 – Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predvideva sredstva za sofinanciranje javnih del v Osnovni šoli Mengeš (dodatna učna pomoč).
Dela se opravljajo za nudenje dodatne učne pomoči osnovnošolskim otrokom z učnimi težavami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovljenih potreb iz preteklih let. V sprejetem proračunu je tako
načrtovanih 6.000,00 EUR sredstev, realizacija pa je znašala 3.862,47 EUR. Realizacija je bila nižja zaradi
epidemije COVID 19, ko je bila šola zaprta.
06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se financira plačila po pogodbah o delu, ki so sklenjene z namenom izvajanja zakonsko
določenih nalog, za katere občina nima zadostnih kadrov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 18.000,00 EUR, s prerazporeditvami pa so bila
znižana na 15.033,00 EUR. Realizacija je znašala 14.177,37 EUR. Sredstva so bila porabljena za izplačila na
podlagi pogodb o opravljanju občasnega dela ali začasnega dela upokojenca, in sicer za za izvedbo
rednega letnega popisa osnovnih sredstev in za opravljeno delo na projektu LAS »Zgodbe naših mokrišč«.
Na podlagi podjemne pogodbe za izvedbo raznovrstnih strokovnih opravil na področju priprave internih
aktov ter avtorske pogodbe za svetovanje pri delovanju organov občine. Izplačani so bili stroški za
izvedbo notranje revizije podjetja Loris d.o.o., stroški za opravljanje storitev davčnega in poslovnega
svetovanja v vezi z izgradnjo špotrne dvorane Mengeš, stroški izdelave mnenja oziroma elaborata o
določitvi cen uporabe športne dvorane Mengeš in priprava dokumentacije za vzpostavitev videonadzora
v športni dvorani Mengeš.
06039002 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE
OBČINSKE UPRAVE
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave pokriva naslednja
proračunska postavka:
Postavka

06003

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta
in opreme uprave

75.000,00

75.000,00

72.730,25

97,0

97,0

Skupaj

75.000,00

75.000,00

72.730,25

97,0

97,0
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06003 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta in opreme uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in objekta, v katerem
deluje Občina Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 75.000,00 EUR, realizacija pa je znašala
72.730,25 EUR. Izvedla so se manjša vzdrževalna dela zamenjave dotrajanih armatur v sanitarijah,
čiščenja cevi in odtokov v sanitarijah uprave ipd., popravilo vodovodne inštalacije zaradi počene cevi,
servis klimatske naprave v sistemski sobi, dobava senčil za prostore uprave, zamenjava radiatorjev, itd.
V letu 2020 so se preuredile tri pisarne za zaposlene v upravi. Nabavljena je bila nova pohištvena
oprema ( omare, miza, predalniki itd.), izvedla se je nova elektroinštalacija, zamenjana je bila talna
obloga, zamenjani so bili radiatorji. Sredstva postavke so namenjena tudi za vzdrževanje službenega
vozila (registracija, gorivo, popravila, vinjeta, čiščenje vozila in redni servisi). V tem okviru je bil
zasledovan cilj gospodarnega upravljanja z objekti in opremo uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-08-0045 06003 – Vzdrževanje objekta in opreme uprave
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru izvedenih investicijskih del in nakupa načrtovane opreme je bil cilj dosežen.
V okviru načrta razvojnih programov so bila sredstva namenjena za nemoteno delovanje uprave. Cilj
projekta je investicijsko vzdrževanje pisarn in vzdrževanje objekta in prostorov v katerem deluje uprava
občine Mengeš.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pokrivata naslednja podprograma:
- 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039001 - PRIPRAVLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

2
5.550,00

3
5.520,68

4
99,5

5
99,5

41.450,00

41.450,00

38.653,58

93,3

93,3

07027

Usposabljanje enot za zaščito in reševanje
Tehnično reševanje in osnovno opremljanje
enot za zaščito in reševanje
Stroški intervencij

1
5.550,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,0

0,0

07029

Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev

4.850,00

4.850,00

4.824,81

99,5

99,5

07030

Vzdrževanje prostora civilne zaščite
Skupaj

6.000,00

6.000,00

5.897,88

98,3

98,3

59.450,00

59.450,00

54.896,95

92,3

92,3

Postavka
07001
07002

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov civilne zaščite. V okviru 22. člena Zakona o varstvu
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pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) se je vsak pripadnik civilne
zaščite dolžan usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi. Izvajajo se tudi dodatna
usposabljanja občinskega štaba CZ ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru prostovoljnih
društev. Postavka poleg tega zagotavlja sredstva za kritje stroškov hranjenja arhiva Občine Mengeš ter
skladiščenje opreme civilne zaščite (šotori, reševalno orodje, ter ostala oprema za potrebe CZ) .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme štab civilne zaščite,
tako je bilo za ta namen načrtovanih 5.550,00 EUR. Realizacija je znašala 5.520,68 EUR. V letu 2020 so
bila sredstva te postavke v večini namenjena za nabavo zaščitne opreme zaradi COVI 19.
07002 - Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz sredstev postavke 07002 se pokrivajo stroški nakupov opreme in drugih stroškov rednega delovanja
enot za zaščito in reševanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 41.450,00 EUR. Realizirano je bilo 38.653,58
EUR sredstev. Zaradi epidemije COVID 19 je občina Mengeš v letu 2020 večino sredstev namenila za
nakup nujne zaščitne oprem ( razkužila, rokavice , maske, vizirji, varovalna obleka- kombinezoni,
alkoholni robčki , infrardeči termometri, za potrebe članov štaba CZ se je nabavila obleka CZ ( kapa,
hlače , jakna ) , našitki , nabavil se je veliki šotor členar
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0002 07002 – Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot CZ
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Projekt je namenjen zagotavljanju ustrezne pripravljenosti in opremljenosti zaščitno-reševalnih enot za
ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Skladno s sprejetimi sklepi štaba civilne zaščite je bila za
potrebe Civilne zaščite občine Mengeš v letu 2020 poleg že omenjene nabave zaščitnih sredstev
nabavljena tudi oprema za reševanje z višin.
07027 – Stroški intervencij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov ( npr. malica, pijača, odvoz poškodovane
opreme ipd. ) .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za ta namen so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.600,00 EUR, realizacija ni bilo.
07029 – Nabava in vzdrževanje defibrilatorjev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki 07029 so namenjena za nakup in vzdrževanje defibrilatorjev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.850,00 EUR in so bila realizirana v višini
4.824,81 EUR. Del sredstev je bil namenjen nakupu novega defibrilatorja in del montaži defibrilatorjev, ki
smo jih kupili v letu 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-18-0005 07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je bil dosežen saj je bil načrtovan nakup novega defibrilatorja opraljen.
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07030 – Vzdrževanje prostora za civilno zaščito
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov namenjenih za delovanje štaba
Civilne zaščite občine Mengeš in sicer za kritje stroškov za električno energijo, zavarovanje objekta in
opreme, tehnično varovanje prostorov, stroške čiščenja objekta in čistilnega materiala, stroške telefona
in komunikacijskih povezav (optika).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR in bila realizirana v višini
5.897,88 EUR.
07039002 - DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš

19.000,00

19.000,00

19.000,00

100,0

100,0

Požarne takse za dejavnost društev

15.000,00

15.000,00

12.107,37

80,7

80,7

07012

Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v
občini Mengeš

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,0

100,0

07013

Prireditve posebnega pomena

4.900,00

4.900,00

4.900,00

100,0

100,0

07018

Zdravniški pregledi operativnih gasilcev

4.300,00

4.300,00

4.300,00

100,0

100,0

07019

Delo z mladimi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

100,0

07021

Sofinanciranje servisnih pregledov opreme

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

07022

Refundacije

4.400,00

4.400,00

3.849,26

87,5

87,5

07023

Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorija

1.200,00

1.200,00

1.200,00

100,0

100,0

07028

Izobraževanje – tečaj višji gasilec

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100,0

100,0

Skupaj

84.800,00

84.800,00

81.356,63

95,9

95,9

07004
07011

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Mengeš in vključujejo
obveznosti do GZ Slovenije, strokovno literaturo, tečaje, seminarje, tekmovanja, potne stroške in
dnevnice, prireditve Prostovoljnih gasilskih društev, najemnino za prostore, vzdrževanje sistema zvez,
zavarovanje ter dejavnost veteranov in članic.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so v sprejetem proračunu načrtovana na osnovi porabe v preteklem letu, načrte gasilskih
društev in Gasilske zveze Mengeš v višini 19.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti. Cilj
zagotavljanja 24-urne dežurne gasilske službe in takojšnjega ukrepanja ob požaru je bil v letu 2017
dosežen, saj smo pokrili stroške dotacij za redno dejavnost Gasilske zveze, ki deluje na območju občine
Mengeš v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Mengeš, št. 843-1/2010 in v
skladu z aneksom številka 8 o financiranju javne gasilske službe za leto 2018 k Pogodbi o opravljanju
javne gasilske službe v Občini Mengeš št. 843-1/2010 z dne 31. 3. 2010.
07011 - Požarne takse za dejavnost društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenski odhodek občine kot sredstva požarnega sklada, ki ga mesečno nakaže
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Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS. Sredstva požarnih taks se v skladu s 58.
členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007) namenjajo za dejavnost društev in sicer
izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva
požarnih taks razdeli Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Mengeš. Sredstva se
med društva delijo po sprejetem ključu delitve in sicer PGD Mengeš 53,6 %, PDG Topole 23,2 % in PGD
Loka pri Mengšu 23,2 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji, tako so bila v sprejetem poračunu sredstva
načrtovana v višini 15.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 12.107,37 EUR sredstev iz tega naslova. V letu
2020 je Občina Mengeš izplačala vse nakazane požarne takse s strani Uprave RS za zaščito in reševanje
PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole, zato je bil cilj postavke v celoti dosežen.
07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 07012 se načrtujejo sredstva za različne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev PGD
Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole. Sredstva so namenjena za izvedbo programov društev
oziroma redno dejavnost, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, vzdrževanje vozil,
preventivo, izobraževanje in usposabljanje v okviru letnih planov, opremljanje in vzdrževanje gasilske
zaščitne in reševalne opreme ter intervencije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih, in sicer v višini
20.000,00 EUR in so bila tudi v celoti realizirana. V letu 2020 je bila iz sredstev postavke financirana
redno dejavnost PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole v skladu s Pogodbo o opravljanju
javne gasilske službe v občini Mengeš, št. 843-1/2010 in z Aneksom št. 11 za leto 2020 k pogodbi. Cilj
postavke je bil torej dosežen.
07013 - Prireditve posebnega pomena
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših prireditev gasilskih društev v občini
Mengeš, kot so na primer meddruštvena tekmovanja veteranskih, ženskih, moških, mladinskih in
pionirskih desetin. Sredstva so namenjena organizatorjem posameznih prireditev za kritje stroškov
prijave in priprave prireditve, pripravo priznanj in drugih protokolarnih obveznosti, ki so povezane s
stroški.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za ta namen v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.900,00 EUR in bila tudi v celoti
porabljena. Sredstva so bila namenjena organizatorjem posameznih prireditev (GZ Mengeš in PGD-jev)
za kritje stroškov prijave in priprave prireditve, pripravo priznanj in drugih protokolarnih obveznosti, ki
so povezane s stroški.
07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07018 pokriva stroške za sofinanciranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstvaso bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.300,00 EUR in bila v celoti porabljena.
Občina Mengeš je v letu 2020 s pomočjo zagotovljenih sredstev financirala zdravniške preglede
operativnih gasilcev, zato je bil cilj postavke dosežen.
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07019 - Delo z mladimi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07019 je namenjena delu z mladimi na področju gasilstva, in sicer v okviru strokovnih
usposabljanj mladih, udeležbe na državnih in drugih tekmovanjih, organizacije tekmovanj, izvedbe
gasilskega kviza, natečaja spisov in risb ter letovanja mladine. Letovanje se organizira kot tabor, na
katerem se mladina usposablja v različnih oblikah gasilskih večin in športnih aktivnosti, hkrati pa se na ta
način spodbuja medsebojno povezovanje in spoznavanje mladih na nivoju gasilske zveze, kar je temelj za
kasnejše prevzemanje nalog v sistemu zaščite in reševanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so načrtovana na osnovi načrta Gasilske zveze za leto 2020 in sicer so bila v sprejetem
proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR in bila tudi v celoti porabljena.
07021 - Sofinanciranje servisnih pregledov opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju servisnih pregledov izolirnih dihalnih aparatov
(IDA), kateri so ključni za varno delo operativnega gasilca na intervenciji v zaprtih prostorih. S temi
sredstvi se bo sofinanciral servisni pregled štirih IDA naprav letno v PGD-jih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR in v celoti realizirana kot
dotacija Gasilski zvezi Mengeš za servisne preglede IDA naprav PGD-jev. To predstavlja 100 % realizacijo
v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom Občine Mengeš za leto 2020.
07022 - Refundacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva te proračunske postavke so porabljena za refundacije operativnih gasilcev, ki jih občina vpokliče
za potrebe izobraževanja ali intervencij v primeru naravnih nesreč in imajo zakonsko podlago za izplačilo
ter za pokrivanje stroškov plače delodajalcu v času odsotnosti zaradi obveznih izobraževanj operativnih
gasilcev na podlagi vpoklica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.400,00 EUR. Realizacija je znašala 3.849,26
EUR.
07023 – Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje polovice stroškov vozniškega izpita za
posameznega kandidata – gasilca iz vsakega PGD. S tem vsem prostovoljnim gasilskim društvom
omogočamo v naslednjih letih pridobitev novega vozniškega kadra, kar zagotavlja zanesljivo izvajanje
nalog zaščite in reševanja, saj bi bilo za nujne izvoze v društvih na razpolago zadostno število
usposobljenih voznikov tudi v dopoldanskem času, ki je najbolj problematičen glede prisotnosti voznikov
C kategorije. Le ti nameč lahko opravljajo izvoz intervencijskih vozil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.200,00 EUR in so bila realizirana v celoti.
07028– Izobraževanje – tečaj višji gasilec
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanja ustrezne kadrovske strukture in nujno je potrebno
izvajati tečaj za višjega gasilca. Zaradi uvedbe novih učnih programov v letu 2017 se povečujejo stroški
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predavateljev in inštruktorjev, ki znašajo v skladu s cenikom najnižje postavke gasilskih storitev Gasilske
zveze Slovenije za moštvo (http://www.gasilec.net/uploads/ datoteke/MarkoM/Cenik%20gasilskih
%20storitevmaj%202013net.pdf) po grobi oceni najmanj 3.370,00 EUR, zato je ločena postavka v višini
3.000,00 EUR nujna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so določena na osnovi cenika Gasilske zveze Slovenije, in sicer so bila v sprejetem proračunu
načtrovana v višini 3.000,00 EUR in tudi v celoti porabljena. Cilj je usposobljenost gasilcev ter s tem
zagotavljanje varnosti prebivalcem občine Mengeš in preprečevanje oziroma pomoč v primeru naravnih
nesreč.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
Program reforme kmetijstva in živilstva pokrivata naslednja podprograma:
- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- Zemljiške operacije
11029001 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU
V Občini Mengeš strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

11010
11011

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Zagotavljanje tehnične podpore,
Tržnica Mengeš
Zagotavljanje tehnične podpore v
okviru društvene dejavnosti

11.000,00

6.631,00

2.305,90

21,0

34,8

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

Skupaj

16.000,00

11.631,00

7.305,90

45,7

62,8

11010 - Zagotavljanje tehnične podpore
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu, kjer lahko občani in ostali
obiskovalci kupijo domače oz. doma pridelane proizvode (lastna proizvodnja in ekološka pridelava), ki jih
ponujajo lokalni kmetje oziroma nosilci kmetijskih gospodarstev iz Občine Mengeš in drugod, ki imajo
lastno proizvodnjo ali ekološko pridelano hrano.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.000,00 EUR in bila s prerazporeditvami
znižana na 6.631,00 EUR. Realizacija je znašala 2.305,90 EUR. Sredstva so bila namenjena za delovanje
lokalne tržnice v Mengšu ter za stroške njenega obratovanja, kot so postavitev, najem in pospravljanje
stojnic, ter čiščenje prostora in sanitarij in odvoz smeti. Z namenom, da tržnico še dodatno približamo
občanom in povečamo obiskanost, smo želeli izvesti tudi nekatere spremljevalne dogodke (kuhna v
Mengšu 3x), kar pa zaradi epodemije COVID 19 ni bilo realizirano. Del leta je bila tržnica tudi zaprta.
Obiskanost tržnice se na splošno vztrajno povečuje in s tem dosegamo svoj namen.
11011- Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena zagotavljanju tehnične podpore in sicer za izobraževanje in usposabljanje kmetov
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in delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.
Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, prejela pa sta jih Čebelarsko društvo Mengeš in
Lovska družina Mengeš.

11029002 – ZEMLJIŠKE OPRERACIJE
Podprogram zemljiške operacije zajema naslednjo proračunsko postavko:
Postavka
11007

Komasacija in agromelioracija Drnovo

Skupaj

Sprejeti
2020
1
68.432,00
68.432,00

Veljavni
2020
2
68.432,00
68.432,00

Realizacija
2020
3
15.955,51
15.955,51

Indeks:
3/1
4
23,3
23,3

Indeks:
3/2
5
23,3
23,3

11007 – Komasacija in agromelioracija Drnovo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za aktivnosti za namen izvedbe zemljiške operacije – komasacije in
agromelioracije na Drnovem skupaj z občinama Komenda in Kamnik.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 68.432,00 EUR in bila realizirana v višini
15.955,51 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo dodatne poljske ceste v območju. Projekt
komasacija in agromelioracija na Drnovem je v celoti zaključen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-15-0001 11007 – Komasacija in agromelioracija Drnovo
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Na terenu je komasacija in agromelioracija končana. Upravna enota Kamnik je že izdala Odločbo o
razdelitvi zemljišč, zoper odločbo je bilo nekaj pritožb, drugostopenjski organ je vse pritožbe zavrnil kot
neutemeljene, ena stranka je sprožila Upravni spor.
1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU
Program splošnih storitev v kmetijstvu pokriva naslednji podprogram:
- 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11039002 - ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI
Zdravstveno varstvo rastlin in živali zajema naslednjo proračunsko postavko:

Zavetišče za male živali

Sprejeti
2020
1
6.000,00

Veljavni
2020
2
4.169,00

Realizacija
2020
3
4.065,52

Indeks:
3/1
4
67,8

Indeks:
3/2
5
97,5

Skupaj

6.000,00

4.169,00

4.065,52

67,8

97,5

Postavka
11005

11005 - Zavetišče za male živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš ima za izvajanje javne gospodarske službe zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Mengeš sklenjeno pogodbo z zavetiščem Meli center Repče d.o.o., PE zavetišče »Meli« Trebnje. V
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letu 2020 je izvajalec sprejemal prijave o zapuščenih živalih in za njih zagotovil ustrezno veterinarsko
pomoč, zagotavljal ulov, namestitev, prevoz in oskrbo v zavetišču. Skrbel je za iskanje zakonitih
skrbnikov, oziroma za oddajo živali novim skrbnikom, skrbel za ažurno vodenje evidenc oziroma registra
psov in ga enkrat letno posredoval naročniku ter sodeloval s pristojno inšpekcijsko službo in
organizacijami za zaščito živali, kot je določeno v 27. členu Zakon o zaščiti živali. Zagotovitev zavetišča je
za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na
vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če lastnik živali ni znan oziroma če
lastnika živali ni mogoče ugotoviti, mora stroške kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival
najdena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za zaščito zapuščenih živali je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 6.000,00 EUR sredstev, ki so bila s
prerazporeditvami znižana na 4.169,00 EUR. Realiziranih je bilo 4.065,52 EUR sredstev. Cilj je bil dosežen,
saj je Občina Mengeš za izpolnila zakonske obveznosti s tega področja - zagotovljen je bil ulov , pomoč in
oskrba (vključno s sterilizacijo ali kastracijo) zapuščenih živali.
1104 - GOZDARSTVO
Program gozdarstva pokriva naslednji podprogram:
- 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11049001 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
Vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest pokriva naslednja proračunska postavka:

Gozdne ceste

Sprejeti
2020
1
8.000,00

Veljavni
2020
2
8.000,00

Realizacija
2020
3
7.878,85

Indeks:
3/1
4
98,5

Indeks:
3/2
5
98,5

Skupaj

8.000,00

8.000,00

7.878,85

98,5

98,5

Postavka
11006

11006 - Gozdne ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena gradnji, rekonstrukciji in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest ter
druge infrastrukture (gozdne vlake). V letu 2020 so bile v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občino Mengeš in
Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi programa o vzdrževanju gozdnih cest, ki ga je pripravil in
uskladil z Občino Mengeš Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) urejene gozdne ceste Jable – Dolga dolina,
gozdna cesta Kurnik, gozdna cesta Opekarna – Rašica in Dobeno – Rašica. Vsa dela so bila opravljena po
programu in v obračunanem obsegu ter v zahtevani kvaliteti ter s kolavdacijskim zapisnikom potrjena s
strani Zavoda za gozdove Slovenije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je bila predvidena na osnovi porabe v preteklih letih, tako je bilo v sprejetem proračunu
načrtovanih 8.000,00 EUR sredstev. Porabljenih je bilo 7.878,85 EUR sredstev.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA
Program cestnega prometa in infrastrukture pokrivajo naslednji podprogrami:
- 13029001 – Upravljenje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 – Urejanje cestnega prometa
- 13029004 – Cestna razsvetljava

13029001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:

13001

Javne prometne površine

Sprejeti
2020
1
62.000,00

13002

Zimsko vzdrževanje cest

162.000,00

162.000,00

161.893,10

99,9

99,9

13003

Propusti, mostovi in ograje

103.500,00

103.500,00

103.488,57

100,0

100,0

13076

Letno vzdrževanje cest

130.000,00

133.475,00

133.474,64

102,7

100,0

13082

Nakup in vzdrževanje avtobusnih
postajališč
Čiščenje in vzdrževanje javnih
površin in nabava opreme

4.000,00

4.894,00

4.893,93

122,4

100,0

28.000,00

28.000,00

27.326,76

97,6

97,6

20.000,00

20.000,00

19.414,67

97,1

97,1

5.000,00

5.000,00

5.000

100,0

100,0

514.500,00

520.700,00

100,9

99,7

Postavka

13083
13097

Krožišča

13098

Sanacija dela ceste Drnovo

Skupaj

Veljavni
2020
2
63.831,00

Realizacija
2020
3
63.830,30

Indeks:
3/1
4
103,0

Indeks:
3/2
5
100,0

519.321,97

13001 – Javne prometne površine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za plačilo vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin
oziroma vzdrževanju prometnih površin, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu
odvijanju prometa skozi naselja. Vzdrževanje javnih prometnih površin obsega vzdrževanje na določenih
odsekih cest, kjer je dotrajano vozišče in popravilo zaradi obsega in vsebine ne spada v redno letno
vzdrževanje občinskih javnih cest
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za ta namen so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 62.000,00 EUR, ki so bila s
prerazporeditvami zvišana na 63.831,00 EUR. Realizacija je znašala 63.830,30 EUR. Vzdrževanje
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih
cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor
nad stanjem občinskih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti občinskih
javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva so bila porabljena za razširitev cestišča na cesti v
Koseze zaradi stalnega popravljanja makadamskih bankin na odseku med objektom podjetja
Hidrotehnik in kamnitega mostu. Na cesti v Koseze se je zaradi pogostih prometnih nesreč na novo
asfaltiral dvojni ovinek. Plačan je bil strošek nadzora nad izvedenimi deli. V naselju Dobeno so se izvedla
manjša popravila na cestišču zaradi posedkov.
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13002 – Zimsko vzdrževanje cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 162.000,00 EUR. Realizacija je znašala 161.893,00 EUR.
Zimska služba je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje občinskih cest
na območju občine Mengeš.
13003 - Propusti, mostovi in ograje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se financira urejanje mostov, čiščenje propustov, obnova mostičkov in ograj ob potokih.
Predvsem so potrebna redna letna čiščenja naplavin pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu ter
odstranjevanje naplavin pod mostom na Jarški cesti. Prav tako se naplavine po potrebi odstranjujejo
tudi pri ostalih mostovih. Redno se čisti večje število cestnih propustov na Dobeno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 103.500,00 EUR in realizirana v višini
103.488,57 EUR. V okviru tega je bilo izvedeno čiščenje oziroma odstranitev naplavin v naselju pri
Bajerjuin pod Kamnitim mostov v Loki pri Mengšu. Del sredstev 73.542,34 je bil namenjen obnovi
dotrajanemu mostu v Topolah. Prenovila se je mostna konstrukcija, vozna površina in mostna ograja. Za
izdelavo projekta pa smo porabili 8.784,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0004 13003 – Propusti, mostovi in ograje
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje mostov,
propustov in ograj. V letu 2020 se je prenovil most v Topolah, in sicer se je izdelala projektna
dokumentacija in obnovila se je mostna konstrukcija, vozna površina in namestila se je ograja.
13076 – Letno vzdrževanje cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva te postavke so namenjena za plačilo rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin oziroma vzdrževanju prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem
državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja. Redno vzdrževanje prometnih površin obsega redno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje,
vzdrževanje brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje
razrasle vegetacije, zagotavljanje preglednosti, strojno in ročno čiščenje prometnih površin, pregledniško
službo in druge interventne ukrepe. V redno vzdrževanje prometnih površin je vključena tudi obnova
asfaltnih površin, ki se obnavljajo zaradi prečnega prekopa ceste (priklop na kanalizacijo, elektro priklop
ipd.) Koncesija za vzdrževanje cest je sklenjena za obdobje 10 let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 130.000,00 EUR, nato so bila s
prerazporeditvami zvišana na 133.475,00 EUR. Realizacija je znašala 133.474,64 EUR. V okviru tega je
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občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje občinskih javnih cest in izvajala strojno in ročno
pometanje javnih površin, redno vzdrževanje bankin, odvodnjavanje, vzdrževanje brežin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje razrasle vegetacije, zagotavljanje
preglednosti, strojno in ročno čiščenje prometnih površin, pregledniško službo in druge interventne
ukrepe ter manjša popravila na cestah.
13082 – Nakup in vzdrževanje avtobusnih postajališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva te postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju in čiščenju 11 avtobusnih postajališč in
kolesarnice v Mengšu, Topolah in Loki pri Mengšu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 4.000,00 EUR in so bila s prerazporeditvami
zvišana na 4.894,00 EUR. Realizacija je znašala 4.893,93 EUR, in sicer so bila sredstva porabljena za
čiščenje avtobusnih postajališč.
13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za redno vzdrževanje – pregled in čiščenje vseh javnih površin
v občini Mengeš. Sredstva so bila namenjena tudi za nabavo novih košev za pse, PVC vreščk za pasje
koše, parkovnih košev in nabavo novih parkovnih klopi oziroma obnovi starih. V sklopu čiščenja javnih
površin smo izvajali tudi čiščenje okolice eko-otokov in odvoz neustrezno odloženih smeti na deponijo
Dob. Čiščenje se je izvajalo tako na javnih površinah kot tudi na rekreacijskih in drugih zelenih površinah
npr. v športnem parku Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 28.000,00 EUR in realiziranih 27.326,76 EUR sredstev. V letu
2020 so se redno popravljale stilne in navadne klopi, ki so poškodovane zaradi dotrajanosti oziroma v
večji meri zaradi vandalizma.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0013 13083 – Čiščenje in vzdrževanje javnih površin in nabava opreme
13097 – Krožišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so bila v letu 2020 namenjena za redno mesečno košnjo zelenih površin na in ob
krožiščih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 20.000,00 EUR. Realizacija je znašala 19.414,67 EUR. Na vseh
krožiščih se je izvajala redna košnja trave in ostalo potrebno vzdrževanje (čiščenje plevela ipd.) .
13098 – Sanacija dela ceste Drnovo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na odseku ceste Drnovo Šmarca od 0.00 do 1.360 km (v Občini Mengeš) je obstoječa cesta širine 5,30 –
5,50 m, z obojestranskimi bankinami širine 50 do 60 cm. Cesta je v premi, z rahlo krivino po križišču za
Križ. Za križiščem (proti Občini Komenda) je cesta širine 4,50 m in z bankinami širine 1,00 m. Vozišče je v
zelo slabem stanju. Cesta ima strešni naklon. Leva stran je praktično uničena – polna mrežnih razpok in
posedkov robov. Ustroj ceste je iz 10-15 cm tamponskega sloja, na katerega je položen enoslojni asfalt v
debelini 4 cm (bivši BNOP 16). Takšna konstrukcija vozišča po današnjih kriterijih ni primerna niti za
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hodnik za pešce, cesta pa je zelo obremenjena, v zadnjem času predvsem tudi s tovornimi vozili. Poleg
tega je problem tudi slabo odvodnjavanje meteornih vod, ki je zaradi ravnosti terena skorajda
nemogoča, vsaj s stroški, ki bi bili upravičeni pri takšni cesti. Zaradi vdiranja meteorne vode v cestno telo
je vozišče še toliko bolj izpostavljeno vremenskim vplivom in temperaturnim razlikam. Zato so bila v letu
2020 izvedena nujna vzdrževalna dela na delih cestišča, ki so bili tako poškodovani, da so onemogočali
varno prevoznost ceste. Sredstva postavke so namenjena tudi za plačilo strokovnega nadzora nad
izvedenimi deli.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki so bila tudi v
celoti porabljena.
13029002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
Podprogram investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske
postavke:
Postavka

13008
13093
13099
13103
13104
13109
13110
13111
13113

Dokumentacija investicij
Južna povezovalna cesta
Regionalna kolesarska povezava
Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana
Obvoznica Trzin
Zoranina ulica
Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno
Ulica Drnovo
Investicijsko vzdrževanje javnih
površin
Levčeva ulica
Skupaj

Sprejeti
2020
1
110.000,00
50.000,00

Veljavni
2020
2
104.379,00
43.383,00

Realizacija
2020
3
101.801,68
28.429,01

Indeks:
3/1
4
92,6
56,9

Indeks:
3/2
5
97,5
65,5

155.843,00

155.843,00

152.492,61

97,9

97,9

20.000,00
25.000,00
120.000,00
49.044,00

20.000,00
25.071,00
120.000,00
49.044,00

0,00
25.070,06
97.854,04
45.833,27

0,0
100,3
81,6
93,5

0,0
100,0
81,6
93,5

50.000,00

46.589,00

40.489,40

81,0

86,9

30.000,00
609.887,00

33.411,00
597.720,00

33.410,63
525.380,70

111,4
86,1

100,0
87,9

13008 - Dokumentacija investicij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 13008 so namenjena izdelavi in pripravi projektne dokumentacije, ki jo
potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj za novogranje, rekonstrukcije, študije o izvedljivosti
projektov ter izdelave strokovnih mnenj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 110.000,00 EUR, nato pa so bila s
prerazporeditvami znižana na 104.379,00 EUR. Realiziranih je bilo 101.801,68 EUR sredstev. Cilj postavke
je bil dosežen, saj je bila v letu 2020 pridobljena potrebna vsa nujna dokumentacija za načrtovane
projekte, ki je nujna za nadaljnje izvajanje investicij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija investicij
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izdelavo in pripravo investicijske in
projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študij o izvedljivosti
projektov, izdelavo strokovnih mnenj in podobno. V letu 2020 je Občina Mengeš pridobila vso
dokumentacijo, nujno za pripravo projekta rekonstrukcije Slovenske ceste in Trga pod kostanji ter drugo
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dokumentacijo za projekte, ki se ne izvajajo v okviru samostojnih proračunskih postavk (projektno
dokumentacijo za osvetlitev prehoda pri LEK-u, projektno dokumentacijo za izgradnjo krajših odsekov
pločnikov ipd.).
13093 – Južna povezovalna cesta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena izgradnji povezovalne ceste od rondoja pri Izi mobili – 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 vezan na operativni prostorski načrt OPPN za območje novo
predvidene ceste, za katerega bo možna gradnja ceste šele po sprejetju OPPN. V letu 2019 je bil
predviden začetek izdelave OPPN za novo povezovalno cesto. Izdelava OPPN se je pričela v letu 2019, v
letu 2020 smo pridobili vse zahtevane strokovne podlage (posnetek, hidrološko hidravlična študija,
prometna rešitev in izdelan je OPPN do faze za pridobitev prvih mnenj. V prvi polovici leta 2021 se
predvideva prva obravnava OPPN na Občinskem svetu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovna v višini 50.000,00 EUR nato pa s prerazporeditvami
znižana na 43.383,00 EUR. Realizacija je znašala 28.429,01 EUR. Sredstva so se porabila za plačilo
strokovnih podlag in za delno plačilo samega OPPN.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0021 13093 – Južna povezovalna cesta
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
S pridobitvijo OPPN bodo podani pogoji in usmeritve za izdelavo DGD, PZI ter opredeljeno natančno
območje za odkupe zemljišč.
13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za pridobitev dokumentacije in potrebnih zemljišč. Skladno s potrjenim DIIP se je
v letu 2019 pričela izdelava potrebne projektne in investicijske dokumentacije. Projekt se financira iz EU
sredstev, nacionalnih sredstev (proračun RS) in občinskih proračunov. V 2020 smo pridobili celotno PZI
dokumentacijo in odkupili vsa potrebna zemljišča.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 155.843,00 EUR. Realizacija pa je znašala
152.492,61 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-18-0001 13099 – Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Projekt je namenjen izgradnji kolesarske povezave občin Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Vrednost
celotne investicije (obdobje 2018 – 2021) je ocenjena na 3.734.2117 EUR, od tega so za Občino Mengeš
predvidena sredstva 716.933 EUR. V NRP je potrebno zagotoviti vsa predvidena sredstva, vendar bodo za
ta projekt za Občino Mengeš iz evropskih kohezijskih sredstev zagotovljena sredstva v višini 485.703 EUR
ter nacionalna sredstva v višini 121.426 EUR, tako da bo prispevek občinskega proračuna Občine Mengeš
znašal predvidoma 109.805 EUR. Cilj projekta je vzpostavitev kolesarske povezave med občinami
Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana, ki bo omogočala ustrezno, hitro, varno in udobno kolesarjenje in
hkrati predstavljala alternativo vožnji z osebnimi avtomobili. V letu 2019 smo dokončno določili traso. Na
celotni trasi skozi občino Mengeš, kjer je potrebno pridobit – kupiti zemljišča, smo izvedli parcelacije. V
letu 2020 smo odkupili vsa potrebna zemljišča!
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13103 – Obvoznica Trzin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi regionalnega prostorskega načrta za obvoznico
Trzin. Gre za prostorski dokument, ki ga bodo skupaj pripravile občine Trzin, Domžale in Mengeš. Občina
Trzin je nosilna občina. Na Občino Mengeš, v skladu z dogovorom med občinami, odpade 20%
sofinanciranje omenjenega načrta. V letu 2020 je bil končan postopek javnega naročila za izvajanje
konzultantskih storitev pri pripravi RPN za obvoznico Trzin. Aktivnosti v letu 2020 so se nadaljevale v
skladu s terminskim planom, realizacij v smislu končanja posamezne aktivnosti pa ni bilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 20.000,00 EUR, vendar v letu 2020 do
realizacije ni prišlo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-18-0007 13103 – Obvoznica Trzin
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Predvideva se pridobitev regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin. Cilj ni bil dosežen.
13104 – Zoranina ulica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena rekonstrukciji Zoranine ulice, kjer se je v dveh
ulicah, v ulici s hišnimi št. 14 – 19a in v ulici s hišnimi št. 21 - 27, sočasno obnavljala kanalizacija, vodovod,
hišni priključki in rekonstruirala ulica. V plačilo je v letu 2019 zapadla izvedba pripravljalnih del in izvedba
meteorne kanalizacije s ponikovalnimi polji, v leto 2020 pa izvedba robničenja, asfaltiranja in zaključnih
del. Asfaltiranje ulic je namenjeno izboljšanju kakovosti bivanja za prebivalce, zmanjšanju stroškov
vzdrževanja makadamskih površin in ureditvi odvajanja padavinske vode.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračuni načrtovana v višini 25.000,00 EUR in bila s prerazporeditvami
povišana na 25.071,00 EUR. Realizacija je znašala 25.070,06 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-18-009 13104 - Zoranina ulica
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru projekta so bila sredstva namenjena rekonstrukciji Zoranine ulice. Višina sredstev je bila
predvidena na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni s strani pooblaščenega investitorja obnove
vodovoda in kanalizacije, JKP Prodnik. Cilj projekta je bila celostna obnova gospodarske javne
infrastrukture. Dela so bila zaključena že v zaključku leta 2019, v letu 2020 je bila potrebna še odprava
nekaterih pomanjkljivosti, zato je plačilo zapadlo v leto 2020.
13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za asfaltiranje poškodovanih odsekov cest na Dobenu in
izvajanje investicijsko vzdrževalnih del za povečanje prometne varnosti na cestah na Dobenu. Potrebe in
dinamika del se usklajujejo z Vaškim odborom Dobeno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 120.000,00 EUR. Realizacija je znašala
97.854,04 EUR. Sredstva so bila namenjena pripravi projektne dokumentacije, izvajanju strokovnega
nadzora in izvedbi investicijsko vzdrževalnih del na odseku ceste Zg. Dobeno – Rašica.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0006 13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V letu 2020 se je izvajala 1. faza rekonstrukcije ceste Zg. Dobeno - Rašica. V postavki je zajeto
projektiranje in izvedba GOI del. Dela so bila zaključena z vgradnjo nosilne plasti grobega asfalta in se
bodo nadaljevala v spomladanskih mesecih leta 2020 z vgradnjo obrabnega sloja asfalta in
nadaljevanjem 2. faze rekonstrukcije.
13110 – Ulica Drnovo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju dveh odsekov ceste JP
753731 ob stanovanjskih stavbah Drnovo 1, 2, 3, ki še nista bila asfaltirana ob izgradnji obvoznice.
Izvedba je potekala sočasno z obnovo vodovoda (dela, ki ni bil obnovljen v sklopu izgradnje obvoznice),
obnovo vodovodnih priključkov (ki jih bo izvajal JKP Prodnik) in priključevanjem gospodinjstev na javno
kanalizacijo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 49.044,00 EUR. Realizacija je znašala
45.833,27 EUR. Sredstva so bila namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, izvajanju strokovnega
nadzora in izvedbi GOI del. Zaizvedbo projekta je Občina pridobila 45.033,27 EUR nepovratnih sredstev iz
naslova sofinanciranja investicij (Zakon o financiranju občin – ZFO-1).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0008 13110 – Ulica Drnovo
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je dokončna ureditev ulice Drnovo po izgradnji obvoznice - izboljšanje razmer za prebivalce
ob cesti in zmanjšanje stroškov tekočega vzdrževanja makadamskih odsekov. Vsa dela so bila v celoti
uspešno zaključena.
13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvajanje manjših investicijskih vzdrževalnih del na
javnih površinah, to je površinah, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Večinoma je
potrebno zagotoviti sredstva za sočasnost gradnje oz. obnove javnih površin ob obnovi gospodarske
javne infrastrukture. Med drugim spadajo v ta sklop rekonstrukcije hodnikov za pešce in kolesarje, igrišč,
parkirišč in rekreacijskih površin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 50.000,00 EUR nato pa so bila s
prerazporeditvam znižana na 46.589,00 EUR. Realizacija je znašala 40.489,40 EUR. V letu 2020 so bila
izvedena vzdrževalna dela v športnem parku, manjši posegi za ureditev odvodnjavanja na javnih
površinah, vzdrževanje javnih pešpoti, izveden priklop in napajanje polnilnih postaj na parkirišču pri ŠD
Mengeš in dobava ter vgradnja zapornic na parkirišču OŠ Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0007 13109 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je zagotavljanje primerno vzdrževanih javnih površin. V letu 2020 se je glavnina sredstev
namenila urejanju javnih površin v športnem parku.

96

13113 – Levčeva ulica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po že izvedeni obnovi vodovoda in kanalizacije na Glavarjevi ulici je bilo ugotovljeno, da je nujna tudi
obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v Levčevi ulici. Za celostno obnovo (poleg
sredstev za obnovo vodovoda in kanalizacije) je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za obnovo
celotnega vozišča (potrebna je bila tudi zamenjava dela robnikov in zaključno asfaltiranje po celotni širini
vozišča).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 30.000,00 EUR nato pa so bila s
prerazporeditvam zvišana na 33.411,00 EUR. Realizacija je znašala 33.410,63 EUR. Sredstva so bila
namenjena izvedbi GOI del in investicijskemu nadzoru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-20-0003 13113 – Levčeva ulica
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Projekt je bil v letu 2020 v celoti uspešno zaključen. V celoti je bil obnovljen vodovod in hišni priključki,
izvedena je bila točkovna sanacija kanalizacije, zamenjani so bili poškodovani robniki, v celotni širini se je
izvedlo asfaltiranje vozišča.
13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA
Urejanje cestnega prometa pokrivata naslednji proračunski postavki:

13019

Prometni in neprometni znaki

Sprejeti
2020
1
45.000,00

13020

Svetlobna prometna signalizacija

40.000,00

36.712,00

33.396,89

83,5

91,1

Skupaj

85.000,00

81.712,00

77.321,24

91,0

94,6

Postavka

Veljavni
2020
2
45.000,00

Realizacija
2020
3
43.924,35

Indeks:
3/1
4
97,6

Indeks:
3/2
5
7,6

13019 - Prometni in neprometni znaki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije oziroma prometnih in
neprometnih znakov. Potrebna so popravila ali zamenjave poškodovanih prometnih znakov zaradi
vandalizma, ponovna namestitev prometnih znakov zaradi neupravičene odstranitve predvsem znakov z
omejitvami hitrosti (20 km/h, 40 km/h in 50 km/h). Obnavljajo se tudi dotrajane oznake mestnih ulic ter
opozorilne table na otroških igriščih in rekreacijskih površinah in nameščajo manjkajoče – Pri Bajerju.
Redno se tudi nadomešča poškodovane montažne hitrostne ovire. Hkrati se izvaja tudi menjava
neustrezne vertikalne prometne signalizacije v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 45.000,00 EUR in realizirana v višini 43.924,35
EUR. V preteklem letu so bili iz postavke financirani nakupi različnih prometnih znakov (omejitev hitrosti,
območje omejene hitrosti, ulične table in postavitev cestno prometnih ogledal ter popravila obstoječih
znakov zaradi prometnih nesreč ali vandalizma. V naselju Topole se je na podlagi pripravljenega
elaborata izvedla postavitev asfaltnih hitrostnih ovir ,ki so označene s svetlobnimi znaki preuredila in
dopolnila se je tudi vertikalna prometna signalizacija. Na ta način smo zasledovali cilj zagotavljanja
varnosti v cestnem prometu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0009 13019 – Prometni in neprometni znaki
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Varnost vseh udeležencev v prometu .
13020 - Svetlobna prometna signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju svetlobne prometne signalizacije in zamenjavi kompletne
semaforske signalizacije v križiščih na Slovenski cesti. Poleg rednega vzdrževanja – zamenjave žarnic
oziroma menjave semaforskih glav je vključeno tudi preprogramiranje prometnih programov in
usklajevanje oziroma prilagajanje z ostalimi križišči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 40.000,00 EUR potem paje bil s
prerazporeditvam znižan na 36.712,00 EUR. Realizacija je znašala 33.396,89 EUR. S postavke je bilo
financirano redno letno vzdrževanje semaforjev preko celega leta (menjava semaforskih glav, zamenjava
žarnic, menjava kabelskih povezav zaradi udara strele ipd.) v občini. Zaradi udara strele je bilo
potrebno popravilo semaforiziranega križišča »Karo«.
13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA
Cestno razsvetljavo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

13022

Stroški električne energije za javno
razsvetljavo

50.000,00

50.000,00

47.412,36

94,8

94,8

13024

Obnova javne razsvetljave

50.000,00

62.167,00

62.166,41

124,3

100,0

13070

Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za
obnovo javne razsvetljave v občini Mengeš
Skupaj

68.000,00

71.288,00

71.287,82

104,8

100,0

168.000,00

183.455,00

180.866,59

107,7

98,6

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13022 je namenjena plačevanju električne energije in omrežnine za cestno javno razsvetljavo in
plačevanju stroškov tokovine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.000,00 EUR. Realizacija je znašala
47.412,36 EUR. S sredstvi te postavke je bila zagotovljena oskrba z električno energijo za javno
razsvetljavo, kar je prispevalo k večji prometni varnosti na javnih cestah.
13024 - Obnova javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave na področju občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 50.000,00 EUR nato so bla s prerazporedivami
zvišana na 62.167,00 EUR. Realizacija je znašala 62.166,41 EUR. S sredstvi postavke je bilo v letu 2020 po
izvedbi nove javne razsvetljave na Dobenu v letu 2019 izvedeno popravilo cestišča po celotni dolžini
izgrajene nove javne razsvetljave. Koncesionar je izvajal tudi ostala intervencijska dela popravil javne
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razsvetljave v občini Mengeš. S tem je Občina Mengeš prispevala k večji prometni varnosti na javnih
lokalnih cestah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0010 13024 – Obnova javne razsvetljave
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izvedbo in postavitev nove javne
razsvetljave, ki se izgrajuje sočasno z obnovo ulic oziroma cest, ki se celovito obnavljajo.
13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti za obnovo javne razsvetljave v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13070 je namenjena kot prihodek koncesionarja pri izvajanju javne službe vzdrževanja javne
razsvetljave. Letno plačilo koncesijske dejavnosti je določeno s formulo in sicer (referenčna poraba (v
kWh) el. energije) x 0,9 + poraba na novo-inštalirani moči –> dejanska poraba (v kWh) el. energije x
povprečna cena el. energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh) + referenčni stroški vzdrževanja x 0,9+
stroški vzdrževanja novo- inštalirane razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 68.000,00 EUR in bila s prerazporeditvami
zvišana na 71.288,00 EUR. Realiziranih je bilo 71.287,82 EUR sredstev. Stroški koncesijske dejavnosti se
v letu 2020 povečajo zaradi na novo postavljene javne razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI
Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti pokriva naslednji podprogram:
- 14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14029001 - SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

Sofinanciranje izobraževanja
malega gospodarstva

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

Skupaj

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

Postavka

14001

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva na postavki so bila namenjena delovanju VEM točke v Mengšu, ki podjetnikom
omogoča izobraževanje, pridobivanje nepovratnih sredstev, svetovanje, pomoč pri registraciji podjetja in
ostalih postopkov ter brezplačne delavnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR in bila tudi v celoti porabljena.
Sredstva so bila porabljena za plačilo strokovnega delavca v pisarni vsako sredo od 8.00 do 16.00 ure.
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1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA
Program promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva pokrivata naslednja podprograma:
- 14039001 – Promocija občine
- 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinjstva
14039001 - PROMOCIJA OBČINE
Promocijo občine pokrivata naslednje proračunske postavke:

01013

Medijska promocija Občine Mengeš

Sprejeti
2020
1
6.900,00

14006

Donatorstvo in promocija občine

25.000,00

25.000,00

11.200,00

44,8

44,8

14007

Promocijska darila Občine Mengeš

4.000,00

4.000,00

3.623,40

90,6

90,6

Skupaj

35.900,00

35.900,00

21.416,34

59,7

59,7

Postavka

Veljavni
2020
2
6.900,00

Realizacija
2020
3
6.592,94

Indeks:
3/1
4
95,6

Indeks:
3/2
5
95,6

01013 – Medijska promocija Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pripravi in objavi novic o dejavnosti Občine Mengeš v javnih medijih z namenom
obveščanja občanov in dvigu prepoznavnosti občine v širšem prostoru.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.900,00 EUR in realizirana v višini 6.592,94
EUR. V tem okviru so bili plačani stroški priprave in objave novic o dejavnosti Občine Mengeš v javnih
medijih.
14006 – Donatorstvo in promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje:
- prireditev; dogodkov; projektov; aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je društvo
oziroma druga pravna oseba na različnih nivojih;
- sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri domačih društvih in drugih oblikah organizacij
oziroma domačih društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini;
- sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina Mengeš;
- sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu s posebnim predlogom komisije;
- sofinanciranje pri nakupu osnovnih sredstev oziroma opreme za društva, ki imajo sedež v občini
Mengeš in delujejo v javnem interesu.
Sredstva se delijo na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje prireditev, katerega podlaga je Pravilnik za
sofinanciranje prireditev (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 2/15 in 3/17). Upravičenci dodelitve
proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
- društva oziroma druge pravne osebe s sedežem v občini Mengeš;
- društva oziroma druge pravne osebe s sedežem v drugi občini, če se prireditev organizira na
območju občine Mengeš;
- društva oziroma druge pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani tudi občani
Občine Mengeš ali pa prireditev organizirajo na območju občine Mengeš;
- društva, ki imajo sedež v občini Mengeš in delujejo v javnem interesu (če gre za sofinanciranje
nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme).
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičeno tisto društvo oziroma pravna oseba,
kateremu so bila v tekočem letu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna občine
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ali drugega javnega razpisa, razen v primeru, da ima prireditev izrazit promocijski namen oziroma značaj.
Višina sredstev se določi po posebnem predlogu komisije iz 6. člena tega pravilnika.
Posameznemu društvu ali pravni osebi se lahko samo enkrat v tekočem letu dodelijo finančna sredstva
za sofinanciranje prireditev oziroma nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme. Izjemoma se lahko
sredstva delijo dvakrat, če gre za dogodek, ki ga ni bilo mogoče vnaprej predvideti, vendar pa skupna
vrednost prejetih sredstev ne sme presegati 1.000,00 evrov, če gre za sofinanciranje prireditev, oziroma
3.000,00 evrov, če gre za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR. Realizacija pa je znašala
11.200,00 EUR, saj je bilo delo društev v letu 2020 omejeno zaradi epidemije COVID 19.
14007 – Promocijska darila Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namnejena za nakup promocijskih izdelkov, ki jih župan podari poslovnim
partnerjem ter ob raznih kulturnih , športnih in drugih srečanjih ter tako promovira občino.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih količin promocijskih daril in so bila v sprejetem
proračunu načrtovana v višini 4.000,00 EUR. Realizacija je znašala 3.623,40 EUR, in sicer so se sredstva
porabila za nakup poslovnih daril kot so etui in stojala za pisala ter kocke za papir.
14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v
Občini Mengeš
Regionalna destinacijska organizacija –
Turizem Ljubljana
Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja
regionalnega razvoja – RRA LUR
Območno razvojno partnerstvo Središča
Slovenije – Center za razvoj Litija

7.500,00

7.500,00

7.499,98

100,0

100,0

1.356,00

1.356,00

1.346,50

99,3

99,3

2.963,00

2.163,00

1.869,00

63,1

86,4

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

100,0

16052

Lokalna akcijska skupina - LAS

2.224,00

3.024,00

3.023,25

135,9

100,0

16062

Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in
drugih poti

15.000,00

15.000,00

6.557,26

43,7

43,7

16065

Zgodbe naših mokrišč

10.380,00

10.380,00

5.779,08

55,7

55,7

16066

Stara hišna imena
Skupaj

7.442,00

7.442,00

0,00

0,0

47.865,00

47.865,00

27.075,07

56,6

Postavka

14005
16036
16037
16039

0,0
56,6

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občini Mengeš turistični društvi Mengeš in Dobeno izvajata aktivnosti na področju spodbujanja
lokalnega prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma, ohranjanja kulturne in
naravne dediščine ter urejanja okolja, olepševanja krajev na turističnem območju, organiziranja in
usklajevanja prireditev ter promocijske in informativne dejavnosti v kraju. Za sofinanciranje te
dejavnosti so namenjena sredstva na proračunski postavki 14005 in sicer preko izvedenega javnega
razpisa za področje turističnih društev v občini Mengeš.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 7.500,00 EUR, ki so bili v celoti realizirani. Sredstva v planirani
višini so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Prejemnika sredstev sta bila TD Mengeš in TD
Dobeno.
16036 - Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je vzpostavitev in delovanje regionalne destinacijske organizacije, ki bo povezovala vseh
26 občin, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Sofinancira se izvedba aktivnosti regionalne
destinacijske organizacije, ki so se začele izvajati 26. 5. 2011.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.356,00 EUR. Realizacija je znašala 1.346,50
EUr. S pomočjo sredstev postavke smo izpolnili obveznosti v okviru projekta, katerega glavni poudarek je
bil v letu 2020 na vzpostavitvi potrebnih orodij za trženje na nivoju regije. V okviru tega so se izvajale
predvsem štiri funkcije: promocija (posebne promocijske predstavitve, študijska potovanja za novinarje
in organizatorje potovanj, promocijske brošure s poudarkom na predstavitvi turističnih proizvodov
oziroma programov), distribucija (vsebinska in tehnična nadgraditev spletnega mesta
www.visitljubljana.si na raven regije), razvoj (priprava Strategije razvoja in trženja turizma in oblikovanje
regijske tržne destinacijske znamke) in operativna funkcija (priprava integralnih turističnih proizvodov
oziroma prodajnih programov, pripravljenih za trženje ter njihovo implementacijo v praksi). Prav tako je
bil v letu 2017 zaposlen novi koordinator na področju turizma za vse občine. Zaradi tega so se stroški tudi
za Občino Mengeš povečali.
16037 - Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena spodbujanju regionalnega razvoja v okviru Ljubljanske urbane regije (26 občin).
Znotraj regije občine zagotavljajo sredstva za dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, in sicer glede
na odstotek števila prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh
občinah Ljubljanske urbane regije. Temeljni dokument na tem področju je Regionalni razvojni program,
ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno
ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji. V tem programu se spodbuja interes za
sodelovanje, povezovanje in iskanje razvojnih priložnosti. RRA LUR izvaja naslednje splošne razvojne
naloge na regionalni ravni: - priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega
programa in regijskih projektov v regiji; - priprava dogovorov za razvoj regije; - izvajanje regijskih
projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega
partnerstva v okviru teh projektov; - sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske
razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; - obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih
idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih
projektov; - prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter pomoč pri izvajanju regijskih
finančnih shem; - druge naloge v skladu s sprejetimi odločitvami Sveta LUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
spodbujanja regionalnega razvoja v višini 2.963,00 EUR in bila realizirana v višini 1.869,00 EUR. Sredstva
so bila porabljena za izvajanje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja v okviru Regionalne razvojne
agencije Ljubljanske urbane regije.
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16039 - Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju koordinacije Razvojnega partnerstva Središča Slovenije. Razvojno
partnerstvo središča Slovenije je interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije na
področju okolja, turizma in podjetništva. Projekti so mednarodni, regionalni in lokalni. Strokovno
podporo za uresničevanje projektov v partnerstvu vključenih občin zagotavlja Razvojni center Srca
Slovenije. Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje od leta 2006,
prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim
središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR in so bila tudi v celoti
realizirana. Proračunska sredstva iz te postavke so bila porabljna za izvajanje aktivnosti partnerstva v
okviru sodelovanja na spletnem informatorju in komunikaciji (različne objave) ter na kolektivni tržni
znamki SRCa Slovenije.
16052 – Lokalna akcijska skupina - LAS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 16052 so bila načrtovana sredstva za članarino v Lokalni akcijski skupini šestih
občin in sicer Občin Mengeš, Trzin, Vodice, Komenda, Domžale in Medvode. Lokalne akcije skupine so
eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim se spodbuja odločanje o celostnem
razvoju posameznih območij. Partnerstvo LAS je tripartitno, sestavljajo ga predstavniki civilne družbe,
gospodarstva in javnih institucij. Glavna naloga LAS je priprava in izvedba lokalne strategije razvoja, ter
delitev in upravljanje finančnih sredstev, ki so ji dodeljena. V letu 2020 je bila plačana obvezna članarina.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.224,00 EUR nato pa so bila s
prerazporeditvami zvišana na 3.024,00 EUR saj je bil sprejet Sklep skupščine LAS, da se članarina poveča
na 3.023,25 EUR.
16062 – Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt je namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju
LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na osnovi
poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na
območju LAS Za mesto in vas.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.000,00 EUR. Realizacija je znašala le
6.557,26 EUR. Srerdstva so bila porabljena za dokončno končanje projekta kolesarskih poti LAS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-17-0001 16062 – Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je izdelava Celostne projektne študije mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih
poti na območju LAS Za mesto in vas, ki bo služila kot ključen dokument pri urejanju poti v občinah LAS.
Javnosti bodo rezultati projekta predstavljeni v brošuri in karti. Cilj je bil dosežen, saj se je projekt
zaključil.
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16065 – Zgodbe naših mokrišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je obnovitev in ohranitev naravovarstveno pomembnih mokrišč v občinah Trzin,
Medvode, Mengeš, Domžale in Vodice. Mokrišča so ogrožena zaradi pritiskov urbanizacije, opuščanja
ekstenzivnega kmetijstva in neprimernih praks gospodarjenja z gozdovi, zaradi česar so se ohranili le še
njihovi ostanki. V sodobnem času jih zaradi preteklih človeških negativnih vplivov in podnebnih
sprememb ogrožajo predvsem pospešeno sukcesivno zaraščanje, zaraščanje s tujerodnimi invazivnimi
rastlinskimi vrstami in še vedno neposredno uničevanje s strani obiskovalcev/prebivalcev (zasipavanje in
odlaganje materiala, teptanje izven poti). Zaradi tega so potrebni ukrepi za izboljšanje stanja mokrišč:
- ponovna vzpostavitev ustrezne rabe mokrišč: ročna košnja, odstranjevanje invazivnih vrst,
odstranjevanje grmovne in drevesne vegetacije;
- spremljanje hidrologije mokrišč: na mokriščih s spremenjeno hidrologijo se vzpostavi hidrološki
monitoring s piezometri in drugimi meritvami in glede na rezultate priprava idejne zasnove za izboljšanje
stanja;
- ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o pomenu mokrišč in ekosistemskih
storitvah, ki jih mokrišča nudijo: priprava izobraževalnega programa in materiali za krepitev pozitivnega
odnosa otrok in mladine do lokalnega mokrišča preko spodbujanja rednega stika z lokalno naravo
(program »Mladi naravovarstvenik«), doživljajsko-interpretativni programi za vse starostne skupine z
lokalnimi vodniki ter aktivnosti ozaveščanja o pomenu mokrišč za lokalno prebivalstvo (delavnice,
predavanja, akcije, natečaji z razstavo, zgibanke, brošure, objave v medijih);
- vzpostavitev doživljajske infrastrukture in doživljajska oprema mokrišč: Samo določena mokrišča, kjer se
že vrši obisk območja, se bo obstoječo infrastrukturo nadgradilo v smislu interpretativnega učenja z
naravo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na postavki so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.380 EUR. Realizacija je znašala
5.779,08 EUR. In sicer so bila sredstva porabljena skladno z projektom: dobava knjige Mokrišča,
izobraževabnje – predavanje o mokriščih, košnja trave na mokrišču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-17-0004 16065 – Zgodbe naših mokrišč
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je izboljšati in ohraniti stanje izbranih naravovarstveno pomembnih mokrišč, njihovih
habitatnih tipov in habitatov vrst, dvigniti ozaveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč in
usposobiti lokalne vodnike za vodenje po mokriščih. Specifični cilji projekta so:
- povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč,
- izboljšati znanje in izkušnje s področja upravljanja z mokrišči,
- spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter jih vključiti v načrtovanje in
izvajanje aktivnosti,
- zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta ter programa CLLD.
V letu 2020 je bilo narejeno: dobava knjige Mokrišča, izobraževabnje – predavanje o mokriščih, košnja
trave na mokrišču.
16066 – Stara hišna imena
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za projekt označevnja starih domačij s tablicami na katerih so navedena stara hišna imena v naselju
Mengeš.
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Uporabljena bo enaka metodologija kot pri že večkrat uspešno izvedenih obeležitvah starih hišnih imen v
občinah Osrednje in Zgornje Gorenjske. Projekt bo razdeljen v dve fazi, ki se vsebinsko ločita na zbiranje
in obeležitev hišnih imen. Imena se zbirajo s pregledom zgodovinskih virov, terenskim zbiranjem
podatkov in intervjuji z domačini. Na podlagi popolnega seznama starih hišnih imen se nato označi
domačije z enotnimi tablami, izda knjižica s hišnimi imeni in se jih doda imena v bazo portala
www.hisnaimena.si. Aktivnosti: Zbiranje imen in Obeležitev hišnih imen.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na postavki so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.442,00 EUR. Realizacije pa v letu
2020 ni bilo ker se projekt še ni začel. Sredstva bodo porabljena v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-17-0005 16066 – Stara hišna imena
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora z ohranjanjem
tradicionalnega poimenovanja starih domačij. Z zaključitvijo projekta bo cilj projekta dosežen.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR
Program zmanjševanja onesnaževanja, kontrolo in nadzor pokrivajo naslednji
podprogrami:
- 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 – Izboljšanje stanja okolja
15029001 - ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
Zbiranje in ravnanje z odpadki pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

15007
15009
15018

Ekološki
otoki
(ločeno
zbiranje
komunalnih odpadkov)
CRO – Center za ravnanje z odpadki

Obratovalni stroški zaprte deponije
nenevarnih odpadkov Dob
Skupaj

Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

6.500,00

6.500,00

852,12

13,1

13,1

11.600,0

11.600,00

4.997,97

43,1

43,1

5.740,00

5.740,00

4.782,73

83,3

83,3

23.840,00

23.840,00

10.632,82

44,6

44,6

15007 - Ekološki otoki (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju ekoloških otokov. Na postavki ekološki otoki je bila v letu 2020
predvidena zamenjava dotrajanih zabojnikov ter manjša gradbena popravila platojev ekoloških otokov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.500,00 EUR in bila realizirana v višini 852,12
EUR. Sredstva so se porabila za izvedbo gradbenih del za vzpostavitev novega ekološkega otoka na
Ropretovi cesti. Drugih potreb v letu 2020 ni bilo, zato je bila tudi realizacija nekoliko nižja od planirane.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-15-0005 15007 – Ekološki otoki
Opis projekta Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je ohranjanje ustrezne infrastrukture na področju zbiranja odpadkov. V večjem delu je
potrebna izvedba nekaterih manjših gradbeno obrtniških popravil platojev ekoloških otokov. V letu 2020
sta se vzpostavila dva nova ekološka otoka. Na Ropretovi cesti je bilo potrebno asfaltiranje novega
platoja, plato na ulici Pri bajerju pa je bil že pripravljen, zato ni bilo porabljenih dodatnih sredstev za
vzpostavitev platoja. Zabojniki so od leta 2020 dalje v lasti upravljavca gospodarske javne infrastrukture,
zato Občina ni več dolžna zagotavljati sredstev za zamenjavo dotrajanih zabojnikov.
15009 - CRO – Center za ravnanje z odpadki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za kontinuirano vzdrževanje skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z
odpadki Dob. Vsaka občina mora imeti organiziran zbirni center na podlagi Uredbe o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.600,00 EUR. Realiziranih je bilo 4.997,97
EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za urejanje manipulativnih površin zbirnega centra oz. dobavo
pregradnih elementov na CRO Dob.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-15-0006 – 15009 – CRO – Center za ravnanje z odpadki
Opis projekta Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V načrtu razvojnih programov so namenjena sredstva za obnovo manipulativnih površin in infrastrukture
CRO Dob. Cilj projekta je zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisi. V letu 2020 je
pooblaščeni investitor, JKP Prodnik d.o.o., uspešno izvedel vsa predvidena dela pri obnovi objektov na
CRO Dob.
15018 – Obratovalni stroški zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju občine Domžale se nahaja zaprto odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Dob.
Odlagališče je sanirano in ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za zaprtje (OVD). Deponija se je
fizično zaprla leta 2018, izvedla so se vsa zaključna dela in pričeli so se izvajati monitoringi in vzdrževanje
obstoječega stanja. Zaradi spremembe zakonodaje se je časovni okvir opravljanja monitoringa iz 10 let
podaljšal na 30 let. JKP Prodnik omenjenih stroškov ne sme kriti iz trenutnega izvajanja gospodarske
javne službe ravnanja z odpadki. Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Lukovica in
Občina Moravče so kot lastnice Prodnik d.o.o., ki je upravljavec zaprte deponije Dob, dne 21. 2. 2016
podpisale Izjavo občin lastnic JKP Prodnik d.o.o, upravljavca odlagališča Dob. Izjava je bila obvezna
priloga za pridobitev OVD in predstavlja garancijo vsake posamezne občine, da bo b primeru, da zmanjka
sredstev za izvajanje predpisanih ukrepov, prispevala finančna sredstva v svojem deležu. Za prihodnje
obdobje je tako potrebno zagotoviti finančni vir, ki bo kril obratovalne stroške zaprte deponije DOB v
skladu z zahtevami OVD.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za ta namen je bilo v proračunu načrtovanih 5.740,00 EUR, realizacija postavke je znašala 4.782,73 EUR.
S strani upravljavca, JKP Prodnik, je bil v letu 2020 izstavljen zahtevek za plačila v skladu Sporazumom v
zvezi z nalogami po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Dob z dne 06.12.2019.
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15029002 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO
Ravnanje z odpadno vodo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

13004
15004
15014
15020

Nujna
investicijska
vzdrževanja
komunalnih naprav
JKP Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik – vzdrževanje
Gradnja in investicijsko vzdrževanje
kanalizacijskega sistema v občini
Mengeš
Izvedba kanalizacije za objekte Šolska
ulica 4, 7, 9 in 10
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

10.000,00

10.000,00

5.864,47

58,6

58,6

196.609,00

196.609,00

68.058,97

34,6

34,6

72.000,00

58.905,00

57.277,95

79,6

97,2

43.400,00

43.400,00

37.909,24

87,4

87,4

322.009,00

308.914,00

169.110,63

52,5

54,7

13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 13004 so zagotovljena sredstva za nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR in bila realizirana v višini
5.864,47 EUR. Sredstva so se namenila za čiščenje usedalnika padavinskih voda v bivši SCT jami, katera je
izvedel Prodnik.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0011 13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je zagotoviti sredstva za nujna investicijska dela za vzdrževanje komunalnih naprav v Občini
Mengeš. Z izvedenimi deli čiščenja usedalnika je bil cilj dosežen.
15004 - JKP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik – vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Infrastrukturni objekti in naprave na lokaciji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik so v lasti šestih
občin, Občina Mengeš ima v lastniški strukturi idealni delež 13,78%. Občine lastnice so infrastrukturo
CČN dale v najem in upravljanje družbi JP CČN z najemno pogodbo. Občine pokrivajo investicijska
vlaganja iz sredstev najemnine, ki jo JP CČN v višini amortizacije infrastrukture preteklega leta plačuje
občinam. Višina letnih investicijskih vzdrževalnih del se opredeljuje z letnimi načrti investicijskih
vzdrževalnih del, ki jih potrjuje skupni organ občin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 196.609,00 EUR. Realizacija je znašala
68.058,97 EUR. Občina Mengeš v okviru te proračunske postavke pokriva svoj delež stroškov v skladu z
ustanoviteljskimi deleži. Vzdrževanje skupnih objektov in naprav poteka skladno z letnim načrtom v
organizaciji in pod strokovnim vodstvom JKP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0012 15004 – JKP Centralna čistilna naprava
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno in varno delovanje JKP CČN Kamnik – Domžale. Občina Mengeš je
plačala obveznosti skladno z sprejetim sklepom skupščine CČN, in sicer v lastniškem razmerju 13,78%.
Občina Mengeš je financirala pripadajoči del investicijskega vzdrževanja CČN Domžale-Kamnik.
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15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so bila namenjena obnovi, investicijskemu vzdrževanju obstoječega in gradnji novega
kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš. Ker se projekt celostne rekonstrukcije Slovenske ceste v letu
2020 še ni pričel, se ob obnovi vodovoda in rekonstrukciji ceste tudi ni izvedla obnova kanalizacije na
Slovenski cesti. Planirana so bila tudi sredstva za obnovo kanalizacije po Glavarjevi ulici (izvajanje
sočasno ob obnovi vodovoda) in sredstva za pripravo projektne dokumentacije za obnove, ki se bodo
izvajale v letu 2021. Na postavki so bila planirana tudi sredstva za plačilo električne energije za pogon
črpalk v črpališču v bivši SCT jami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 72.000,00 EUR, nato pa so bila s
prerazporeditvami sredstva znižana na 58.905,00 EUR. Realizacija je znašala 57.277,95 EUR, sredstva so
bila porabljena za obnovo kanalizacije po Glavarjevi in Levčevi ulici (izvajanje sočasno ob obnovi
vodovoda), ob obnovi vodovoda se je izvedla tudi obnova kanalizacije po ulici Drnovo. Sredstva so se
porabila tudi za avtomatizacijo in vključitev črpališča v center vodenja, izvajanju strokovnega nadzora,
investicijskega inženiringa in pripravo projektne dokumentacije. Realizirana so bila tudi plačila električne
energije za pogon črpalk v črpališču v bivši SCT jami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0018 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno odvajanje odpadne vode oz. investicijsko vzdrževanje in
novogradnje kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi. Ker ni bil realiziran projekt celostne
rekonstrukcije Slovenske ceste, so se sredstva poleg planirani obnovi kanalizacije po Glavarjevi ulici,
namenila obnovi kanalizacije na Levčevi ulici ter obnovi kanalizacije po ulici Drnovo. Del sredstev se je
namenil tudi avtomatizaciji in vključitvi črpališča ob Večnamenski športni dvorani Mengeš v center
vodenja. Sredstva so se porabila tudi za izvajanje strokovnega nadzora, investicijskega inženiringa in
pripravo projektne dokumentacije. Vsi navedeni projekti so bili uspešno zaključeni.
15020 – Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob izgradnji športne dvorane so bile izvedene tudi širše arheološke raziskave ob gradnji, zato je v
nadaljevanju (pred asfaltiranjem zunanjih površin ob športni dvorani) potrebno pripraviti omrežje javne
kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 43.300,00 EUR. Realizacija je
znašala 37.909,24 EUR. V sklopu izgradnje športne dvorane se je na javnih površinah izvedla fekalna
kanalizacija za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10. Sredstva so bila namenjena pripravi projektne
dokumentacije, investicijskemu nadzoru in izvedbi gradbenih del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-20-0002 15020 – Izvedba kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je bil priprava omrežja javne kanalizacije za objekte Šolska ulica 4, 7, 9 in 10. Na javnih
površinah, kjer so bile izvedene arheološke raziskave, se je izvedla tudi kanalizacija za navedene objekte,
ki v nadaljevanju omogoča priklapljanje objektov Šolska ulica 7, 9 in 10 na omrežje javne kanalizacije.
Objekt na Šolski ulici 4 (Oranžerija), ki je v občinski lasti, se je na omrežje javne kanalizacije že priključil.
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15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA
Izboljšanje stanja okolja pokrivata naslednji proračunski postavki:

15005

Divja odlagališča

Sprejeti
2020
1
7.000,00

15017

Energetsko upravljanje v Občini Mengeš

15.000,00

15.000,00

8.548,43

57,0

57,0

Skupaj

22.000,00

22.000,00

15.471,17

70,3

70,3

Postavka

Veljavni
2020
2
7.000,00

Realizacija
2020
3
6.922,74

Indeks:
3/1
4
98,9

Indeks:
3/2
5
98,9

15005 - Divja odlagališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena čistilnim akcijam (vrečke, rokavice, dovoz zabojnikov, najem
zabojnikov in odstranitev zabojnikov, čiščenje v okolici zabojnika v primeru večje količine odpadkov,
nadaljnja obdelava in predelava odpadkov , odlaganja ostankov odpadkov po predelavi , vsi transportni
stroški odpadkov do predelovalnega centra in deponije – cca 100m3 letno in pogostitve udeležencev), ki
so organizirane vsakoletno. V letu 2020 je sicer čistilna akcija zaradi Covid 19 odpadla vseeno se je
oprema za izvedbo čistoilne akcije nabavila. Sredstva so bila namenjena še za plačilo čisščenja divjih
odlagališč i odvoza odpadkov .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 7.000,00 EUR. Realizirano je bilo 6.922,74 EUR. Cilj postavke je
bil dosežen, saj so bila sanirana divja odlagališča smeti .
15017 – Energetsko upravljanje v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen proračunske postavke je plačevanje pogodbenih obveznosti za storitve energetskega upravljavca
v občini Mengeš. Energetski upravljalec občine je odgovorna oseba občini za izvajanje akcijskega načrta
oziroma izvajanje lokalnega energetskega koncepta občine Mengeš. Izvaja stalen nadzor in izvajanje
aktivnosti zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju, pripravlja gradiva ter ustrezno usmerja razvoj
občine, spremlja izvajanje učinkov in izvedenih ukrepov na podlagi energetskih pregledov, informira in
koordira glede energetskih vprašanj, sodeluje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih
vprašanj. Proračunska postavka bo v prihodnje namenjena tudi izdelavi lokalnega energetskega
koncepta občine, stroškom razpisnih dokumentacij za energetske sanacije javnih objektov, izdelave
projektov REP za stavbe, za projekte gradbene fizike stavb, ki jih je potrebno energetsko sanirati itd. V
letu 2020 so bile plačane letne pogodbene obveznosti do podjetja E-utrip d.o.o. in ostalih pogodbenih
partnerejev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 15.000,00 EUR sredstev in realiziranih 8.548,43 EUR sredstev.
Iz navedenih sredstev je bilo izvedeno delo energetskega upravljalca skladno z pogodbo, vgradnja
merilnikov toplote, vnos podatkov v zbirko skaldno z uredbo.
1504 - UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV
Program upravljanja in nadzora vodnih virov pokriva naslednji podprogram:
15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
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15049001 – NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda pokriva naslednja proračunska postavka:

Ureditev struge Pšate

Sprejeti
2020
1
40.000,00

Veljavni
2020
2
40.000,00

Realizacija
2020
3
39.119,10

Indeks:
3/1
4
97,8

Indeks:
3/2
5
97,8

Skupaj

75.000,00

73.700,00

72.521,61

96,7

98,4

Postavka
15006

15006 - Ureditev struge Pšate
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena zagotavljanju pretočnosti in urejenosti vodotoka Pšate, odstranjevanju
naplavin na brežinah in ob mostovih in urejevanju zidov razbremenilnika, ter za košnjo trave v
razbremenilniku . .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 40.000,00 EUR. Realizacija je znašala 39.119,10 EUR. Sredstva
so bila porabljena za čiščenje razbremenilnega kanala Pšate dolvodno od mostu na Prešernovi cesti do
»zaturnice« zapornice. Odstranile so se naplavine v povprečni debelini 70cm. Naplavine so se
odstranjevale strojno po naklonom 1:2 s čimer se je ponovno vzpostavila projektirana ureditev kanala in
zagotovila pretočnost profila. Pridobljena je bila dokumentacija za izvedbo vzdrževalnih del odstranitve
naplavin.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA
Program prostorskega in podeželskega planiranja in administracije pokriva naslednji podprogram:
16029003 – Prostorsko načrtovanje
16029003 – PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Prostorsko načrtovanje pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka
16002
16004

Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš,
študije, idejne zasnove

Skupaj

Sprejeti
2020
1
55.000,00

Veljavni
2020
2
55.000,00

Realizacija
2020
3
18.674,71

Indeks:
3/1
4
34,0

Indeks:
3/2
5
34,0

30.000,00

30.000,00

19.512,80

65,0

65,0

85.000,00

85.000,00

38.187,51

44,9

44,9

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 16002 je namenjena izdelavi strokovnih podlag, študij, izdelavi prostorskih aktov in drugih
podlag za prostorske akte.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 55.000,00 EUR. Realizacija je znašala
18.674,71 EUR. V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za izdelavo in plačilo dela sprememb in
dopolnitev OPPN ME 28/2 – trik.., za plačilo preveritve in umestitve postajališča za BUS ob območju ME
28/2, ter prenos zemljiških parcel iz veljavnega OPN v register nepremičnin pri MOP.
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16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, študije, idejne zasnove
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi te postavke 16004 se financirajo dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti
Občine Mengeš v okviru RRA LUR in Razvojnega centra Srca Slovenije ter drugi dolgoročnejši projekti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 30.000,00 EUR, realizacija pa je znašala
19.512,80 EUR. Konkretno smo pripravili nov Odlok o komunalnem prispevku, pridobili novelacijo
prometne študije za jugozahodni del Mengša ter pridobili končno idejno rešitev predloga ureditve
Slovenske ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-19-0004 16004 - Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengš, študije, idejne zasnove
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2019
Cilj navedenega projekta za leto 2020 je bil preveritev bodoče zasnove mestnega središča Mengša, ki je
zaključen in se predvideva gradnja v letu 2021.
1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST
Program komunalne dejavnosti pokrivajo naslednji podprogrami:
- 16039001 – Oskrba z vodo
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 – Objekti za rekreacijo
- 16039004 – Praznično urejanje naselij
- 13039005 – Druge komunalne dejavnosti
16039001 - OSKRBA Z VODO
Oskrbo z vodo pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

Gradnja in investicijsko vzdrževanje
vodovodnega sistema v občini Mengeš

294.500,00

307.595,00

307.594,02

104,5

100,0

Skupaj

294.500,00

307.595,00

307.594,02

104,5

100,0

Postavka

16041

16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 16041 so bila sredstva namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje
obstoječih vodovodov in gradnjo novih vodovodnih cevovodov in objektov ter izvedbo varovalnih
ukrepov. S sredstvi amortizacije se je v letu 2020 pričelo s celostno obnovo povsem dotrajanega
vodohrana na Dobenu. Ob rekonstrukciji ceste se je bila predvidena obnova vodovoda vseh hišnih
priključkov po Slovenski cesti. Planirana je bila tudi obnova vodovoda na Glavarjevi cesti in obnova
vodovoda po ulici Drnovo, ki ob gradnji obvoznice še ni bil obnovljen. Kot vsako leto so bila na postavki
zagotavljena tudi sredstva za zamenjavo strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih,
sredstva za pripravo projektne dokumentacije za projekte v naslednjih letih ter sredstva za kontinuirano
izvajanje telemetrije in varovanje objektov. Del sredstev na proračunski postavki je namenjen tudi plačilu
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter drugim administrativnim storitvam v povezavi z
vodovodnim omrežjem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 294.500,00 EUR nato so bila s
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prerazporeditvami zvišana na 307.595,00 EUR. Realizacija je znašala 307.594,02 EUR. Sredstva so bila
porabljena za izvedbo prve faze rekonstrukcije vodohrana na Dobenu (GOI dela). Obnovljen je bil tudi
vodovod in hišni priključki na Glavarjevi cesti, Levčevi ulici in v ulici Drnovo. Sredstva so se namenila tudi
manjšim investicijsko vzdrževalnim delom na vodovodnem sistemu), pripravi projektne dokumentacije za
investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v prihodnjih letih, investicijskemu inženiringu in izvajanju
nadzora pri investicijah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0019 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Sredstva so namenjena za gradnjo in obnovo vodovodnega sistema na območju Občine Mengeš. Cilj je
nemotena oskrba prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjševanje izgub na vodovodnem sistemu. Ker se v
letu 2020 ni pričelo z rekonstrukcijo Slovenske ceste, se obnova kanalizacije po Slovenski cesti ni izvedla.
Predvidena sredstva so se preusmerila v obnovo vodovoda in hišnih priključkov na Levčevi ulici.
16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST
Urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

16007

Pokopališče

16049

Ureditev prostora za raztros pepela
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
9.000,00

2
9.000,00

3
8.987,74

4
99,9

5
99,9

2.000,00

2.000,00

0,00

0,0

0,0

11.000,00

8.987,74

87,7

87,7

11.000,00

16007 - Pokopališče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme za potrebe pokopališča in sanacijo
Staretove kapele.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 8.987,74
EUR sredstev. V letu 2020 smo pripravili skupaj z ZVKDS in restavratorsko skupino pregled in program
sanacije Staretove kapelice .
16049 – Ureditev prostora za raztros pepela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za ureditev prostora za raztros pepela in z apripravo dokumentacije
za izvedbo projekta .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR, realizacije v letu 2020 ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0028 16049 – Ureditev prostora za raztros pepela
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je ureditev pokopališča Mengeš. V letu 2020 realizacije ni bilo zato cilj ni bil dosežen.
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16039003 - OBJEKTI ZA REKREACIJO
Objekte za rekreacijo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
16013

Sprejeti
2020
1
20.000,00

Veljavni
2020
2
20.000,00

Realizacija
2020
3
19.063,32

Indeks:
3/1
4
95,3

Indeks:
3/2
5
95,3

20.000,00

20.000,00

6.470,56

32,4

32,4

63.000,00

63.000,00

62.974,23

100,0

100,0

16058

Otroška igrišča
Redno vzdrževanje športnih
ploščadi Mengeš, Loka, Topole
Zelene rekreacijske površine

16059

Trim steza

5.000,00

5.000,00

4.976,84

99,5

99,5

16060

Urejanje parkov

10.000,00

10.000,00

9.999,62

100,0

100,0

Skupaj

118.000,00

118.000,00

103.484,57

87,7

87,7

16031

16013 - Otroška igrišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki 16013 so namenjena investicijskem in rednemu vzdrževanju otroških igrišč. Otroška
igrišča so zaradi vandalizma potrebna stalnih obnov in zamenjav delov igral. V sklopu vzdrževanja se
izvaja tudi košnja trave, postavitev košev za smeti, postavitev in vzdrževanje klopi, čiščenje in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realizirano je bilo 19.063,32
EUR. V letu 2020 je Občina Mengeš večino sredstev namenila za ureditev igrišča med Levčevo in
Slamikarsko ulico, prav tako pa za popravilo lesenih delov igral na ostalih igriščih in druga popravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0014 16013 – Otroška igrišča
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje oz nakup novih igral za že obstoječa igrišča. V letu 2020 je
Občina Mengeš večino sredstev namenila za ureditev igrišča med Levčevo in Slamikarsko ulico, prav tako
pa za popravilo lesenih delov igral na ostalih igriščih in druga popravila.
16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka in Topole.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realizacija je znašala 6.470,56
EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo vodarine,omrežnine in kanalščine (Prodnik d.o.o.) druga
manjša vzdrževalna dela. Na športni ploščadi v Topolah so bili zamenjani okvarjeni reflektorji za
osvetljevanje ploščadi .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-17-0009 16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta so primerno urejena igrišča na športnih ploščadih.
16058 – Zelene rekreacijske površine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje redne košnje zelenih rekreacijskih in drugih površin v
občini Mengeš. Vsakoletno se izvaja najmanj 8-9 kratna redna košnja cca 60.000m2 zelenih površin
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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 63.000,00 EUR Realizacija je znašala
62.974,23 EUR. V letu 2020 se je izvajala dodatna košnja vseh zelenih in rekreacijskih površin vključno z
dodatnimi površinami pri krožiščih. V letu 2020 je občina Mengeš naročila izdelavo katastra zelenic –
zelenih površin in živih mej.
16059 – Trim steza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje naprav ter druge opreme na telovadnih
postajah na celotni trasi trim steze. Sredstva na postavki so namenjena tudi za vzdrževanje in
prehodnost poti po celotni trasi trim steze v primeru snegoloma, žledu, vetroloma, visoke trave na
brežini idr.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na osnovi predloga investicijskega in rednega vzdrževanja skrbnika trim steze Turističnega društva
Mengeš so bila skladno s predračunskimi ocenami v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini
5.000,00 EUR. Realizacija je znašala 4.976,84 EUR. Sredstva so bila porabljena za obnovo telovadnih
postaj, čiščenje tabel in okolice telovadnih postaj. Uredila se je poškodovana ograja pri »križu« .
16060 - Urejanje parkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za redno vzdrževanje parkov. Nujno je potrebno izvajati vzdrževanje dreves v
parkih zaradi pogostih vremenskih razmer kot npr. ob snegolomu, žledolomu, vetrolomu idr. kot tudi
redno vzdrževanje npr. odstranjevanje polomljenih vej, obrez krošenj ter s tem zagotavljanje prevoznosti
za druge vzdrževalne službe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizacija je znašala 9.999,62
EUR. S pomočjo zagotovljenih sredstev se je v letu 2020 izvajalo vzdrževanje dreves v športnem parku
Mengeš, pri VVZ Gobica in obrezovanje ter vzdrževanje dreves po celotnem območju občine Mengeš.
16039004 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ
Praznično urejanje naselij pokriva naslednja proračunska postavka:

Novoletna okrasitev

Sprejeti
2020
1
16.500,00

Veljavni
2020
2
16.500,00

Realizacija
2020
3
16.400,46

Indeks:
3/1
4
99,4

Indeks:
3/2
5
99,4

Skupaj

16.500,00

16.500,00

16.400,46

99,4

99,4

Postavka
16014

16014 - Novoletna okrasitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru nalog se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih ulic, občinske stavbe ter okrasitev
v Loki pri Mengšu, Topolah in Dobenu. Vsakoletno je predhodno izveden pregled obstoječe novoletne
okrasitve, zamenjava poškodovanih in nedelujočih svetil ter nabava dodatne okrasitve.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 16.500,00 EUR sredstev in porabljenih 16.400,46 EUR
sredstev. V letu 2020 se je v dodatno dobavila in namestila okrasitev, prav tako je bilo potrebno zaradi
dotrajanosti zamenjati in popraviti del obstoječe novoletne okrasitve.
16039005 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI
Druge komunalne dejavnosti pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

13017

Opremljanje stavbnih zemljišč z
manjkajočo komunalno opremo
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

30.000,00

30.000,00

28.985,70

96,6

96,6

30.000,00

30.000,00

28.985,70

96,6

96,6

13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina med letom prejme določeno število predlogov za dopolnitev ali preureditev ali dograditev
posamezne manjkajoče komunalne opreme (znižanje ali dograditev pločnika, izgradnja majhnih dolžin
vodovoda ali kanalizacije, popravilo odvodnjavanja ob cesti ali ureditev druge javne površine in
podobno).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 30.000,00 EUR. Realizirano je bilo 28.985,70 EUR. Sredstva
smo uporabili za ureditev hriba pred Fit-top, uredili smo novo cesto iz Liparjeve proti bivšemu Tamiz, kjer
se predvideva gradnja novih hiš ter pridobili PZI projekt ureditve pločnika na Glavičevi ulici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0037 13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč z manj. komunalno opremo
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilje je dosežen, saj so bile navedene pridobitve zaznane tekom leta in realizirane pravočasno.
1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE
Program spodbujanja stanovanjske gradnje pokriva naslednji podprogram:
- 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področu
16059003 – DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU
Druge programe na stanovanjskem področju pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

Upravljanje stanovanj in objektov
v lasti Občine Mengeš

70.000,00

70.000,00

58.272,34

83,3

83,3

Skupaj

70.000,00

70.000,00

58.272,34

83,3

83,3

Postavka

16018

115

16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj v lasti Občine Mengeš in poslovnih objektov
družbenega pomena, za plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih, stroške
rednega vzdrževanja in rezervnega sklada.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 70.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 58.272,34
EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov električne energije,
čiščenja objektov, stroškov upravljanja in vodenja rezervnega sklada, za določena vzdrževalna in druga
dela za poslovne objekte na Slovenski cesti 28, 30 in 32 ter skupaj 15 stanovanj na Kolodvorski 2a, 2b,
Slamnikarski 4, 12, Slovenski 2, 14 in 24a, Levčevi 13a, Šolski 1, 11, Trdinovem trgu 6, Zavrtih 36, Zoranini
3 in Glasbilarski 1.
1606 - UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN
STAVBNA ZEMLJIŠČA)
Program upravljanja in razpolaganja z zemljišči pokrivata naslednja podprograma:
- 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 – Nakup zemljišč
16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
V Občini Mengeš urejanje občinskih zemljišč pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2020
1
25.000,00

Veljavni
2020
2
25.000,00

Realizacija
2020
3
24.216,90

Indeks:
3/1
4
96,9

Indeks:
3/2
5
96,9

8.000,00

8.000,00

7.752,47

96,96

96,9

Geodetske izmere

20.000,00

20.000,00

10.372,80

51,9

51,9

Skupaj

53.000,00

53.000,00

42.342,17

79,9

79,9

Postavka
16019
16020
16021

Obvladovanje premoženja
Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje
lastništva)

16019 - Obvladovanje premoženja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za operativne izdatke obvladovanja premoženja (baza cestnih
podatkov, kategorizacija cest, prostorsko informacijski sistem občine, ki vključuje posamezne vsebinske
baze…).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR. Realizirano je bilo 24.216,90
EUR. V tem okviru je Občina Mengeš poravnala obveznosti storitev na področju obvladovanja
premoženja –posodobitev baze NUSZ in reševanje posameznih pritožb zavezancev za NUSZ, priprava
cenilnega poročila za obravnavo na občinskem svetu za vrednost zemljišč za prihajajoče leto, izvedba
posameznih drugih cenitev nepremičnin in vsakoletna posodobitev banke cestnih podatkov ter
posodobitev dostopnosti podatkov v bazi PISO To nam in občanom omogoča boljše in sprotno izvajanje
nalog na področju obvladovanja premoženja.
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16020 - Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje lastništva)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema urejanje lastništva, zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb,
notarske overitve in druge manjše stroške povezane z urejanjem lastništva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR. Realizacija je znašala 7.752,47
EUR. V letu 2020 so bili s postavke pokriti stroški davka na nepremičnine (FURS), urejali smo zemljiškoknjižne zadeve (pogodbe, overitve pogodb oz. podpisov…). Podrobnejša vsebina aktivnosti je razvidna
tudi iz priloge k zaključnemu računu, prikaz sklenjenih pravnih poslov – nepremičnie za leto 2020.
16021 - Geodetske izmere
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema geodetske storitve, ki so potrebne za začetek realizacije s proračunom
občine opredeljenih projektov vključno s storitvami, ki so potrebne za ureditev neurejenih katastrskih
stanj iz preteklih obdobij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na postavki so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR in realizirana v višini
10.372,80 EUR. V letu 2020 smo izvajali geodetske izmere, parcelacije, ureditev mej, posnetki, katastr
stavb…, skladno s potrebami za realizacijo zadanih projektov za tekoči proračun in urejanje drugih
neurejenih zemljiško katastrskih zadev (etažne lastnine, kataster stavb, vris - evidentiranje objektov,
odmere javnih cest, …).
16069002 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Nakup zemljišč pokriva naslednja proračunska postavka:

Odkupi zemljišč

Sprejeti
2020
1
140.000,00

Veljavni
2020
2
140.000,00

Realizacija
2020
3
139.611,69

Indeks:
3/1
4
99,7

Indeks:
3/2
5
99,7

Skupaj

140.000,00

140.000,00

139.611,69

99,7

99,7

Postavka
16022

16022 - Odkupi zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje
cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo na postavki načrtovano 140.000,00 EUR sredstev. Realizacija je znašala
139.611,69 EUR. Z nakupom potrebnih zemljišč je bila v letu 2020 dana osnova za gradnjo cestne in
druge javne komunalne infrastrukture ter urejena razmerja iz preteklosti. V prilogi tudi podrobnejši
seznam sklenjenih pogodb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
V načrtu razvojnega programa se načrtujejo sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za
gradnjo in realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe cestnega omrežja in druge komunalne
infrastrukture. V letu 2020 je Občina Mengeš s posameznimi nakupi zemljišč, ki v naravi predstavljajo
tudi dele obstoječih in novopredvidenih javnih cest, omogočila oziroma bo omogočila izvedbo
117

posameznih rekonstrukcij cest in in gradnjo cest ter druge komunalne infrastrukture in uredila nekatara
neurejena razmerja iz preteklosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - PRIMARNO ZDRAVSTVO
Program primarnega zdravstva zajema podprogram:
- 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov.
17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTEVNIH DOMOV
Ddejavnost zdravstvenih domov pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

17001
17008
17009

Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

1.500,00

1.500,00

1.171,85

78,1

78,1

ZD Domžale – zdravstvena postaja
Mengeš
(sofinanciranje
nakupa
opreme, plačilo stroškov vzdrževanja..)
Sofinanciranje urgentnega zdravnika v
službi nujne medicinske pomoči - VUZ
Širitev Zdravstvenega doma Domžale

5.670,00

5.670,00

5.670,00

100,0

100,0

29.000,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

36.170,00

36.170,00

6.841,85

18,9

18,9

17001 - ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov
vzdrževanja,…)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena operativnim stroškom delovanja patronažne službe v Zdravstveni
postaji Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.500,00 EUR, realizirano pa je bilo 1.171,85
EUR. Sofinancirani so bili telekomunikacijski stroški patronažne službe.
17008 - Sofinanciranje urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči - VUZ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V službi nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenega doma Domžale (v nadaljevanju ZD Domžale)
imajo s strani države in ZZZS priznani 2 nujni reševalni vozili (NRV) in enega zdravnika podnevi, ter eno
reševalno vozilo in enega zdravnika ponoči. Glede na vsebino klica se na intervencijo pošlje NRV z
zdravnikom ali NRV brez zdravnika, odvisno od nujnosti stanja. To pomeni, da preko dneva lahko
zagotovijo dve ekipi, ponoči pa eno ekipo za intervencije na terenu. Če ponoči celotna ekipa odide na
teren, se zdravstveni dom zapre.
Ker želijo zagotoviti najboljšo oskrbo pacientom, ob klicu pa velikokrat ni časa za podrobno preverjanje,
gre ob vsakršnem sumu na resno stanje seveda ob klicu na teren celotna ekipa z zdravnikom. Ob
izvajanju intervencij pa nato ugotavljajo, da po pregledu in ustrezni oskrbi pacienta na kraju dogodka
mnogokrat ni potrebno spremstvo zdravnika med prevozom v bolnišnico. A ker zdravnik nima ločenega
prevoznega sredstva, se ne more sam vrniti v Zdravstveni dom, ampak se mora z ekipo peljati v
bolnišnico v Ljubljano. Zaradi tega je urgentni zdravnik nedosegljiv za naslednjo intervencijo in s tem se
povečuje verjetnost, da za naslednjo intervencijo zdravnika ni na voljo.
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Iz tega razloga so se v Službi NMP Domžale konec lanskega leta, ob nakupu novega manjšega
reševalnega vozila odločili, da bodo oblikovali novo ekipo, tako imenovano vozilo urgentnega zdravnika
(VUZ). Ekipa VUZ pomeni, da zdravnika na intervencijo pelje dodaten reševalec. Na ta način so zdravnika
v celoti ločili od NRV in s 4. 1. 2020 začeli izvajati intervencije na tako imenovan »srečevalni način«. To
pomeni, da se na intervencijo ločeno odpeljeta ekipi NRV in VUZ. Na kraju dogodka vsi štirje člani
oskrbijo pacienta, nato pa ekipa NRV odpelje pacienta v bolnišnico, zdravnik pa je z VUZom takoj na
razpolago za naslednjo intervencijo. Prav tako je ekipa NRV takoj, ko v bolnišnici odda pacienta, na
razpolago za naslednjo intervencijo, saj ji ni treba voziti zdravnika nazaj v ZD. Kadar je vendarle potrebno
spremstvo zdravnika do bolnišnice, gre zdravnik z ekipo NRV v bolnišnico, reševalec z VUZom pa se vrne
v ZD. Trenutno VUZ zagotavljajo preko dneva, ponoči pa zaradi nepriznanih sredstev ne. Za zagotavljanje
takega načina dela so namreč morali zaposliti dva dodatna reševalca, kar trenutno zagotavljajo s
prerazporeditvijo iz lastnih sredstev.
V času epidemije Covid-19 je ZD Domžale zaradi zaprtja ZD Kamnik v obdobju 14 dni zagotavljal
zdravstveno oskrbo in NMP tudi za območje občin Kamnik in Komenda. Zato so morali organizirati
dodatno ekipo NRV, ki je pokrivala teren Kamnika in je bila nameščena blizu Kamnika, v PGD Homec. Za
zagotavljanje zdravnika pa so organizirali VUZ poleg dnevnega tudi v nočnem času. Ob tem se je izkazalo,
da je prisotnost VUZa izjemno olajšala delo tudi v nočnem času. Ponoči je bila prej, kot imajo priznano,
prisotna samo ekipa NRV in je zdravnik vedno moral z njimi na teren, zato pa odsloviti vse paciente v
čakalnici in zapreti ZD. To je vedno predstavljalo določeno varnostno tveganje in velik stres tako za
zaposlene, kot za paciente. Ob prisotnosti VUZa pa zapiranje ZD skoraj nikoli več ni bilo potrebno, saj je
glede na situacijo zdravnik ali reševalec lahko ostal v zdravstvenem domu in oskrbel že prisotne in sprejel
še morebitne nove paciente.
Srečevalni način dela in uporaba VUZa torej prinaša ogromno prednosti:
•
•

v sistemu NMP Domžale pridobijo dodatno ekipo NMP,
bistveno se poveča razpoložljivost urgentnega zdravnika tako za intervencije na terenu, kot za
oskrbo pacientov v urgentni ambulanti ZD,
•
poveča se razpoložljivost ekip NRV,
•
bistveno se poveča fleksibilnost izvajanja nujnih intervencij,
•
bistveno se zmanjša potreba po zapiranju zdravstvenega doma ponoči.
Iz navedenih razlogov si v ZD Domžale močno želijo obdržati srečevalni način dela z VUZom tudi v bodoče
in sicer neprekinjeno 24 ur dnevno. Po njihovih informacijah se tudi na državnem nivoju pripravlja tak
način dela postopoma za celotno državo. Na to kaže tudi že v letu 2018 s strani Ministrstva za zdravje
izveden razpis za nakup VUZov za zdravstvene domove. Zato upajo, da bo financiranje VUZa v prihodnje
v celoti zagotovljeno s Splošnim dogovorom iz sredstev ZZZS. Preko Združenja zdravstvenih zavodov so
tudi že dve leti zaporedoma posredovali predlog za povečanje sredstev za vključitev reševalca za VUZ.
Glede na načrtovano reorganizacijo sistema NMP pričakujejo podporo temu predlogu tudi s strani
Ministrstva za zdravje. Za uvedbo VUZ a za izvajanje NMP po srečevalnem sistemu potrebujejo dodatno
zaposlitev štirih reševalcev v rednem delu 24 ur dnevno. Dva reševalca so že zaposlili za zagotavljanje
VUZa čez dan. Ker znotraj priznanih sredstev za NMP nimajo nobene rezerve sredstev, iz lastnih virov ne
morejo zagotoviti še dveh novih zaposlitev, kar bi na letnem nivoju za ZD Domžale pomenilo dodatnih
81.000,00 EUR. V ZD Domžale so prepričani, da je srečevalni način izvajanja NMP bolj učinkovit in
fleksibilen, zato se obračajo na občine soustanoviteljice s prošnjo po soudeležbi financiranja zaposlitve še
dveh reševalcev v soustanoviteljskem deležu. Kar bi na letnem nivoju za Občino Mengeš pomenilo
11.340,00 EUR oz. za polletje 2020 5.670,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo za ta namen načrtovanih 5.670,00 EUR, ki so bila v celoti porabljena.
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17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sprejetega Sklepa o potrditvi DIIP-a za porjekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in
gradnjo podzemne garaže« je bilo potrebno v letu 2020 zagotoviti sredstva za izdelavo projektne in
investicijske dokumentacije za prizidek.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 29.000,00 EUR, do realizacije pa v letu 2020 ni
prišlo, saj je investicijska dokumentacija še v izdelavi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-20-0007 Širitev Zdravstvenega doma Domžale
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta ni bil dosežen, saj postavka ni bila realizirana.
1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Program preventivnih programov zdravstvenega varstva pokriva podprogram:
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17069011 - SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja pokrivajo naslednje proračunske
postavke:
Postavka

Sprejeti
2020
1
2.000,00

Veljavni
2020
2
2.149,00

Realizacija
2020
3
2.148,01

Indeks:
3/1
4
107,4

Indeks:
3/2
5
100,0

17002

Mamografija

17003

Sofinanciranje
specialnega
pedagoga v ZD Domžale

4.000,00

3.851,00

2.134,97

53,4

55,4

17006

Sofinanciranje logopeda

3.000,00

2.257,00

1.999,44

66,7

88,6

17007

Sofinanciranje cepljenja proti
klopnemu meningoencefalitisu
za občane Občine Mengeš

10.000,00

10.000,00

7.334,43

73,3

73,3

Skupaj

19.000,00

18.257,00

13.616,85

71,7

74,6

17002 - Mamografija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena subvencioniranju preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke
občine Mengeš v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovna v višini 2.000,00 EUR nato pa so bila s
prerazporeditvami zvišana na 2.149,00 EUR. Realizirano je bilo 2.148,01 EUR. S pomočjo teh sredstev so
bili zagotovljeni brezplačni klinični pregledi dojk našim občankam.
17003 - Sofinanciranje specialnega pedagoga ZD Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v specialistični ambulanti
Zdravstvenega doma Domžale, in sicer v pogodbeni višini 14 % (ustanoviteljske pravice).
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 4.000,00 EUR ter s prerazporeditvami znižana
na 3.851,00 EUR. Realizirana so bila v višini 2.134,97 EUR. S temi sredstvi je bila zagotovljena strokovna
pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.
17006 - Sofinanciranje logopeda
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje storitev logopeda v deležu, ki ga pokriva Občina
Mengeš (14 %). Dejstvo je, da je število otrok, ki so napoteni k logopedu vsako leto večje. Gre za
sofinanciranje v pogodbeni višini 14 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR, ki pa so bila s
prerazporeditvami znižana na 2.257,00 EUR. Realizirana so bila v višini 1.999,44 EUR. S temi sredstvi je
bila zagotovljena strokovna pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.
17007 - Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za občane občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za
občane občine Mengeš. Občina bo sofinancirala eno dozo cepljenja. Cepljenje bo mogoče v Zdravstveni
postaji Mengeš in v Zdravstvenem domu Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizirano je bilo 7.334,43
EUR. S subvencioniranim cepljenjem smo pričeli 2.10.2017.
1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
Program drugi programi na področju zdravstva pokrivata naslednja podprograma:
- 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 – Mrliško ogledna služba
17079001 - NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
Nujno zdravstveno varstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:

07003

Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite

Sprejeti
2020
1
1.200,00

07020

Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek

1.000,00

1.000,00

985,80

98,6

98,6

17004

Zdravstveno zavarovanje brezposelnih

43.000,00

43.743,00

43.742,57

101,7

100,0

Skupaj

45.200,00

46.392,00

46.376,94

102,6

100,0

Postavka

Veljavni
2020
2
1.649,00

Realizacija
2020
3
1.648,57

Indeks:
3/1
4
137,4

Indeks:
3/2
5
100,0

07003 - Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena obveznemu in dodatnemu zavarovanju pripadnikov civilne zaščite na
usposabljanjih in intervencijah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.200,00 EUR nato s bila s prerazporeditvami
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povišana na 1.649,00 EUR. Realizacija je znašala 1.648,57 EUR. Občina Mengeš je s pomočjo
zagotovljenih sredstev pokrila stroške police za kolektivno nezgodno zavarovanje gasilcev pri
Zavarovalnici Triglav ter zdravstveno zavarovanje gasilcev za leto 2020 (zakonsko predpisano zavarovanje
pri ZZZS). V letu 2020 je bilo sklenjeno zavarovanje za 82 operativnih gasilcev iz prostovoljnega gasilskega
društva Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu. Dodatno zavarovanje je bilo sklenjeno tudi za prostovoljce ,
ki so sodelovali pri pomoči zaradi epidemije COVID 19. Na ta način je bil cilj postavke dosežen.
07020 - Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravna podlaga za zavarovanje prostovoljnih gasilcev je določena v 8. točki 18. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem so za poškodbo pri delu zavarovani člani
operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in
reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih
prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri
poučevanju ljudi o požarni varnosti. Za navedene zavarovance organizatorji del oziroma akcij plačujejo
prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino,
kot je to določeno v četrti alineji 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju. Sredstva postavke 07020 so zato namenjena plačilu pavšalnega prispevka za gasilce.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.000,00 EUR. Realizirano je bilo 985,80 EUR.
Znesek določi država za vsako leto posebej, plača pa se ga enkrat na leto in sicer od osnove, ki je enaka
povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.Realiziranih
je bilo 741,02 EUR oziroma 74,1 % sprejetega in veljavnega proračuna Občine Mengeš za leto 2020.
17004 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
občanov, ki so brezposelni, prejemajo socialno pomoč in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova
(delo, študij, partner).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo za ta namen načrtovanih 43.000,00 EUR, ki so bila s prerazporeditvami
zvišana na 43.743,00 EUR. Realizacija je znašala 43.742,57 EUR. Izračun načrtovanih sredstev temelji na
povprečnem mesečnem številu zavarovanih oseb v letu 2020. S pomočjo teh sredstev je bilo
zagotovljeno osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne v skladu z veljavno zakonodajo.
17079002 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
Mrliško ogledno službo pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Mrliško ogledna služba

1
15.000,00

2
14.551,00

3
14.382,78

4
95,9

5
98,8

Skupaj

15.000,00

14.551,00

14.382,78

95,9

98,8

Postavka

17005
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17005 - Mrliško ogledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po
določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. Krijejo se stroški mrliško
ogledne službe in sanitarnih obdukcij, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za
sodno medicino, Ljubljana, za občane s stalnim prebivališčem v občini Mengeš (ne glede na kraj njihove
smrti). Iz postavke se krijejo tudi stroški pogrebov za katere smo dolžni kriti pogrebne storitve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo na postavki načrtovano 15.000,00 EUR, ki pa so bila s prerazporeditvami
znižana na 14.551,00 EUR. Realizacija je znašala 14.382,78 EUR. Občina Mengeš je v letu 2020
zagotavljala plačilo stroškov za mrliške oglede, nujne prevoze trupla in sodnomedicinsko obdukcijo za
umrle občane in občanke v skladu z veljavno zakonodajo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Program ohranjanje kulturne dediščine pokriva podprogram:
-

18029001 – Nepremična kulturna dediščina.
18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA

Nepremično kulturno dediščino pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

18001
18032

Obnova zgodovinskih spomenikov
(sakralnih in drugih)
Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

20.000,00

20.000,00

19.850,34

99,3

99,3

5.000,00

5.000,00

4.948,32

99,0

99,0

25.000,00

25.000,00

24.798,66

99,2

99,2

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag za zaščito spomenikov in vzdrževanje ter obnovo
zgodovinskih, sakralnih in drugih spomenikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realizacija pa je znašala
19.850,34 EUR. V letu 2020 smo pod nadzorom ZVKND Kranj uredili – obnovili granitni podstavek in
spomenik Talcem v Zaloki, uredili okolico Jelenovega znamenja, ter nemestili betonska korita.
18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so predvidena sredstva za nujno sanacijo drevoreda lip in lipovcev, ki je s strani ZRSVN
zabeležen kot oblikovana naravna vrednota in je lokalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. Realizacija je znašala 4.948,32
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ERU. V drevoredu so se v letu 2020 izvajala redna vzdrževalna dela sanacije po vetrolomu in odstranitev
nevarnih vej ter odstranitev popolnoma osušenih debel (še stoječih in nevarnih) ter redna košnja zelenih
površin drevoreda.
1803 - PROGRAMI V KULTURI
Programe v kulturi pokrivajo naslednji podprogrami:
- 18039001 – Knjižničarstvo iz založništvo
- 18039003 – Ljubiteljska kultura
- 18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
18039001 - KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO
Knjižničarstvo in založništvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

18003
18034

Pokrivanje stroškov za delovanje
Knjižnice Domžale-enota Mengeš
Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico
Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

164.254,00

164.254,00

164.254,00

100,0

100,0

14.000,00

14.000,00

14.000,00

100,0

100,0

178.254,00

178.254,00

178.254,00

100,0

100,0

18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale - enota Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za redno dejavnost Knjižnice Mengeš (stroški dela, programski in
neprogramski stroški). Stroški dela vključujejo plače, nadomestilo za prevoz in prehrano, regres in
prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa,
stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke, agencije in prireditev oz. dogodkov.
Neprogramski stroški pa vključujejo komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje in prispevek
za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 164.254,00 EUR in sicer v skladu z Zakonom o
knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi stroški
poslovanja, stroški amortizacije) na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela, drugi prejemki in
nadomestila delavcev pa se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonodajo tega
področja. Sredstva so bila v celoti realizirana.
18034 - Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se zagotavljajo sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 14.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.
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18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA
Ljubiteljsko kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
12.550,00

2
12.550,00

3
12.550,00

4
100,0

5
100,0

18004

ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale

18005

Sofinanciranje programov kulturnih društev
KD Mengeška godba – sofinanciranje
nakupa in vzdrževanja instrumentov in
uniform

40.000,00

40.000,00

32.809,06

82,0

82,0

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

Skupaj

58.550,00

58.550,00

51.359,06

87,7

87,7

18021

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnost Zveze kulturnih društev občine Mengeš (8.715,00 EUR)
in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Domžale v višini 3.875,00 EUR (katerega članica je Zveza
kulturnih društev občine Mengeš (revije, srečanja, poklicna gostovanja).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 12.550,00 EUR in bila realizirana v celoti.
18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne
dejavnosti v občini Mengeš skladno s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 40.000,00 EUR in bila realizirana v višini
32.809,06 EUR. Na podlagi razpisa za leto 2020 so bila proračunska sredstva izplačana devetim kulturnim
društvom. Društvom, s katerim je bila podpisana pogodba, je bila omogočena izvedba programov in
projektov (Likovno društvo Mengeš, KD Antona Lobode, KD Mihaelov sejem, KD Svoboda, KD Mengeška
godba, KD Franca Jelovška, Moški komorni zbor Mengeški zvon, Klub harmonikarjev Stopar in KD
Kontrabant). Zaradi epidemije sredstva niso bila v celoti porabljena, saj določeni projekti niso bili
realizirani.
18021 - KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa in vzdrževanja instrumentov in uniform
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena nakupu in vzdrževanju instrumentov in uniform za Godbo Mengeš, ki je
velik promotor občine Mengeš doma in v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.
Sredstva so bila porabljena za nakup novih uniform in inštrumentov KD Mengeška godba,
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18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA
Medije in avdiovizualno kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

18007
18008
18033

Stroški tiskanja občinskega glasila
Mengšan
Materialni stroški občinskega glasila
Mengšan
Mengšan – avtorski honorarji,
križanke, naslovnice
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

32.300,00

32.300,00

28.422,95

88,0

88,0

6.600,00

6.600,00

5.258,07

79,7

79,7

10.000,00

10.000,00

8.338,97

83,4

83,4

48.900,00

48.900,00

42.019,99

85,9

85,9

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila, torej financiranju priprave,
postavitve in tiskanja glasila Mengšan.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 32.300,00 EUR. Realizirano je bilo 28.422,95
EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili pokriti stroški priprave in tiskanja občinskega glasila.
18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za materialne stroške Mengšana, to je stroške dostave oziroma razpošiljanja
Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.600,00 EUR. Realizirano je bilo 5.258,07
EUR. Razlog za povišanje je povečanje naklade, povečan obseg in podražitev storitev Pošte. Cilj postavke
je bil dosežen, saj so bile izdane vse načrtovane številke Mengšana in pokriti stroški dostave oziroma
razpošiljanja Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.
18033 Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za materialne stroške Mengšana: honorar odgovornega urednika, uredniškega
odbora, plačila avtorskih honorarjev (priprava prispevkov), fotografiranje naslovnic in izdelavo križank.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000,00 EUR. Realizirano je bilo 8.338.,97
EUR.
18039006 - ZOOLOŠKI IN BOTANIČNI VRTOVI, AKVARIJI, ARBORETUMI IPD.
Zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume pokriva naslednja postavka:
Postavka

18009

Sofinanciranje letnih kart Arboretuma
za občane Občine Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2020
1

Veljavni
2020
2

Realizacija
2020
3

Indeks:
3/1
4

Indeks:
3/2
5

1.100,00

1.100,00

1.100,00

100,0

100,0

1.100,00

1.100,00

1.100,00

100,0

100,0
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18009 - Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju letnih kart Arboretuma Volčji Potok za občane in občanke Občine
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.100,00 EUR in tudi realizirana celoti. S
sofinanciranjem vstopnic za Arboretum Volčji Potok želimo pomagati občanom in občankam pri nakupu
vstopnic. Cena letne karte za občane Občine Mengeš je v letu 2020 znašala 25,00 EUR (otroška 14,00
EUR).
1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM
Program podpore posebnim skupinam pokrivata naslednja podprograma:
- 18049001 – Programi veteranskih organizacj
- 18049004 – Programi drugih posebnih skupin
18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ
Programe veteranskih organizacij pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

18030

Sofinanciranje programov
veteranskih društev in organizacij
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

2.400,00

2.400,00

2.390,94

99,6

99,6

2.400,00

2.400,00

2.390,94

99,6

99,6

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov veteranskih organizacij, ki
delujejo na področju občine Mengeš. Sredstva se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 2.400,00 EUR in so bila porabljena v višini
2.390,94 EUR. V letu 2020 smo na podlagi javnega razpisa sredstva v višini 2.400,00 EUR nakazali
Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Domžale in Združenju borcev za vrednote NOB
Slovenije – Mengeš.
18049004 - PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN
Programe drugih posebnih skupin pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Društvo upokojencev Mengeš

1
5.500,00

2
5.500,00

3
5.499,99

4
100,0

5
100,0

Skupaj

5.500,00

5.500,00

5.499,99

100,0

100,0

Postavka

18011
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18011 - Društvo upokojencev Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Društva upokojencev Mengeš (na osnovi pogodbe), in
sicer za razne dejavnosti, počitniške in druge organizirane aktivnosti ter materialne stroške najema
društvenih prostorov in za delovanje društva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo v sprejetem proračunu načrtovali v višini 5.500,00 EUR in jih tudi v celoti realizirali.
Dotacije omogočajo delovanje društva, zato je bil tudi v letu 2020 namen postavke dosežen. Društvo ima
zelo veliko članstvo in je edino društvo upokojencev v občini Mengeš.
1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
Program športa in prostočasnih aktivnosti pokrivata naslednja podprograma:
- 18059001 – Programi športa
- 18059002 – Progami za mladino
18059001 - PROGRAMI ŠPORTA
Programe športa pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

18013
18025
18029

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Sofinanciranje programov
športnih društev
Telovadnica/športna
dvorana Mengeš
Zavod za šport in rekreacijo
Domžale

69.000,00

69.000,00

68.999,92

100,0

100,0

3.485.000,00

3.485.000,00

3.484.273,47

100,0

100,0

8.000,00

8.000,00

7.073,32

88,4

88,4

Skupaj

3.562.000,00

3.562.000,00

3.560.346,71

100,0

100,0

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega
razpisa in v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/17). Sofinanciralo se je športno vzgojo otrok in
mladine, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport, manjše prireditve športnih društev, razvojne in
strokovne naloge v športu (delovanje društev, izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu, založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 69.000,00 EUR in tudi v celoti realizirana,
glede na javni razpis. Za sredstva javnega razpisa je v letu 2020 kandidiralo 16 športnih društev s svojimi
programi, katerim smo s sredstvi postavke sofinancirali redno dejavnost (programi športa). To so ŠD
Partizan, NK Mengo28, SSK Mengeš, Balinarski klub Mengeš, Namizno hokejski klub Mengeš, Kolesarsko
društvo Mengeš, Teniški klub Mengeš, ŠD Loka pri Mengšu, Akleš Šporn s.p., Planinsko društvo Mengeš,
Društvo upokojencev Mengeš, Smučarsko društvo Mengeš, Šahovsko društvo Mengeš Trzin in ŠD Sonkal.
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18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena izgradnji Večnamenske športne dvorane Mengeš za potrebe Osnovne šole
Mengeš, občanov Občine Mengeš, društev in zunanjih uporabnikov (komercialni najemi s strani raznih
podjetij). Upravna enota Domžale je dne 22.8.2018 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-197/2018/22
(25461), ki je postalo pravnomočno dne 7.9.2018. Investitor, Občina Mengeš, je z uvedbo v delo,
29.6.2019, na območju nekdanje športne ploščadi pričela z gradnjo skoraj nič-energijske večnamenske
športne dvorane z vso pripadajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter zunanjo
ureditvijo. Objekt športne dvorane je samostojni objekt, ki se na objekt OŠ navezuje preko podzemnega
povezovalnega hodnika.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo za ta namen načrtovanih 3.485.000,00 EUR. Realizirano je bilo
3.484.273,47 EUR. V proračunski postavki so zajeta vsa GOI dela, pridobitev vse potrebne dokumentacije
in dovoljenj, dobava in vgradnja opreme, izvajanje strokovnega nadzora, izvajanje projektantskega
nadzora, izvajanje koordinacije varstva pri delu na gradbišču, storitve arheologov in vse podobne
storitve, potrebne za dokončanje objekta, športnih igrišč in okolice. Ker gre pri novi športni dvorani za
energetsko učinkovit objekt, se je občina Mengeš že v času pridobivanja gradbenega dovoljenja, prijavila
na razpis Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb (Uradni list RS, št. 28/16). S strani Eko sklada je bila vloga Občine Mengeš popolna, zato
je Eko sklad izdal odločbo, s katero je Občini Mengeš kot investitorki, odobril pravice do nepovratne
finančne spodbude v višini 844.641,72 €. Nepovratna sredstva Eko sklada bo v skladu s sklenjeno
pogodbo Občina črpala v letu 2021. Občina je bila uspešna tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (na javnem razpisu za sofinanciranje investicij izgradnje
razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih
objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov), kjer je bilo odobreno sofinanciranje
investicije v višini 488.750,00 EUR. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je Občina v
celoti črpala že v letu 2019. Ravno tako je bila Občina Mengeš uspešna tudi na razpisu Fundacije za šport.
V skladu s sklenjeno pogodbo bo Občina Mengeš v letih 2020, 2021, 2022 prejela 65.000,00 EUR
nepovratnih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0041 18025 – Telovadnica / športna dvorana Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Cilj projekta je bila izgradnja Večnamenske športne dvorane Mengeš, namenjene za potrebe Osnovne
šole Mengeš, občanov Občine Mengeš, društev in drugih zunanjih uporabnikov. Projekt je bil v celoti
realiziran v okviru planiranih sredstev. V letu 2020 je bil objekt z okolico dokončan, dne 30. 9. 2020 je
Upravna enota Domžale izdala uporabno dovoljenje. V oktobru 2020 se je že pričel odvijati pouk športne
vzgoje, zaradi epidemioloških razmer pa uporabe žal še ni bilo mogoče omogočiti zunanjim
uporabnikom.
18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v skladu s
sprejetim Letnim programom športa. Zavod skrbi za udejstvovanje učencev OŠ Mengeš in otrok iz Vrtca
Mengeš v športu. Gre za interesno športno vzgojo predšolskih otrok in šoloobveznih otrok.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR. Realizacija je znašala 7.073,32
EUR. V letu 2020 smo Zavodu za šport in rekreacijo sofinancirali interesno športno vzgojo predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok in koordinacijo izvajanja programov interesne športne vzgoje.
18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO
Programe za mladino pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

18031
18037

Sofinanciranje mladinskih programov in
projektov
Sofinanciranje programov in dejavnosti
Mladinskega centra Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

3.000,00

3.000,00

2.000,00

66,7

66,7

25.000,00

25.000,00

24.374,73

97,5

97,5

28.000,00

28.000,00

26.374,73

94,2

94,2

18031 - Sofinanciranje mladinskih programov in projektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 18031 je namenjena sofinanciranju mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo društva,
zveze društev, združenja in organizacije, ki izvajajo programe oziroma projekte, namenjene mladim v
starostni skupini do 29 let, ki delujejo neprofitno, njihovi programi oziroma projekti pa so v interesu
Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR in bila realizirana v višini
2.000,00 EUR. Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bila nakazana proračunska sredstva izvajalcu
Društvu tabornikov RUP Mengeš.
18037 - Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti mladinskega centra, ki ga izvaja društvo AIA – Mladinski
center Mengeš. V ta namen je bila z izvajalcem sklenjena pogodba o sofinanciranju dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR in bila realizirana v višini
24.374,73 EUR. Sredstva so bila izplačana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Mladinskega
centra za leto 2020. V mesecu aprilu niso bile izvedene vse dejavnosti, zato niso bila realizirana vsa
sredstva.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Program varstva in vzgoje predšolskih otrok pokriva podprogram:
- 19029001 – Vrtci
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19029001 – VRTCI
Vrtce pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

19001
19002
19023
19027
19029
19030

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Predšolsko varstvo otrok – VVZ
Vrtec Mengeš
Predšolsko varstvo otrok – drugi
vrtci
Predšolsko varstvo otrok – razvojni
vrtec OŠ Roje
Najemnina za enoto Oblaček
Popusti pri plačilu razlike med ceno
progamov in plačili staršev – VVZ
Vrtec Mengeš
Popusti pri plačilu razlike med ceno
progamov in plačili staršev – drugi
vrtci

1.350.000,00

1.350.000,00

1.292.654,04

95,8

95,8

170.000,00

170.000,00

139.614,92

82,1

82,1

10.350,00

10.350,00

2.516,94

24,3

24,3

35.000,00

35.000,00

31.702,42

90,6

90,6

17.000,00

17.000,00

15.883,77

93,4

93,4

3.000,00

3.000,00

420,44

14,0

14,0

Skupaj

1.585.350,00

1.585.350,00

1.482.792,53

93,5

93,5

19001 - Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je v letu 2020 financirala razliko med ceno programov, opredeljeno v Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev,
določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (stroški dela, stroški materiala in storitev
ter stroški živil za otroke). Poleg tega je financiranje obsegalo druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso
všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih
predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestilo
delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na
podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti
dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in
dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število
otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na osnovi zakonskih obveznostih in realizirane porabe v preteklih letih so bila sredstva v sprejetem
proračunu načrtovana v višini 1.350.000,00 EUR. Realizacija je znašala 1.292.654,04 EUR. V letu 2020 so
bili izpolnjeni zadani cilj, saj so bila zagotovljena sredstva za plače, nadomeščanje pedagoških delavcev
zaradi bolniške odsotnosti, sindikalnega zaupnika, stroške regresa in obveznosti iz naslova dodatne
individualne strokovne pomoči. Tako je bilo omogočeno nemoteno delovanje vrtca in pokrita razlika med
plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev.
19002 - Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke 19002 je enak kot pri postavki 19001, le da v tem okviru Občina Mengeš na podlagi
računov zavodov financira razliko med ceno programa in plačilom staršev za otroke, katerih eden od
staršev (vlagatelj) ima stalno bivališče v občini Mengeš, obiskujejo pa otroci vrtce izven občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na osnovi zakonskih obveznostih in realizirane porabe v preteklih letih so bila v sprejetem proračunu
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sredstva načrtovana v višini 170.000,00 EUR. Realizacija je znašala 139.614,92 EUR. V letu 2020 so bili
izpolnjeni zadani cilji, saj so bile izpolnjene obveznosti do zasebnih in drugih (ne mengeških) javnih
vrtcev, ki nudijo varstvo predšolskim otrokom, če ima vsaj eden od staršev (vlagatelj) skupaj z otrokom,
stalno prebivališče v občini Mengeš.
19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena za plačilo programa predšolskega varstav v razvojnem vrtecu OŠ Roje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na osnovi zakonskih obveznostih so bila v sprejetem proračunu sredstva načrtovana v višini 10.350,00
EUR. Realizacija je znašala 2.516,94 EUR. Zaradi zmanjšanega števila otrok v skupini je bilo potrebno
zagotavljati sredstva tudi za normativno razliko.
19027 – Najemnina za enoto Oblaček
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vrtec Mengeš je 20.02.2013 sklenil najemno pogodbo za najem prostorov za potrebe varstva predšolskih
otrok v objektu SPO Zorman, Šolska ulica 5, Mengeš (last Marte in Franca Zormana). Razlog za najem
navedenih prostorov je bil v tem, da je moral vrtec zapustiti prostore v Osnovni šoli Mengeš (dva
oddelka) in še dodatno povečano število vpisanih otrok v vrtec, katerih nebi bilo mogoče sprejeti v
obstoječih dveh enotah (Gobica in Sonček) zaradi predpisanih normativov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na osnovi pogodbe o financiranju so bila v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 35.000,00
EUR. Realizacija na postavki je znašala 31.702,42 EUR.
19029 - Popusti pri plačilu razlike med ceno progamov in plačili staršev – VVZ Vrtec Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 smo morali na novi proračunski postavki
zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za
financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da
se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno
zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi
zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih
teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje
podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti naj zato vsaka občina v svojem proračunu
zagotovi na posebni proračunski postavki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 17.000,00 EUR. Realizacija je znašala
15.883,77 EUR.
19030 - Popusti pri plačilu razlike med ceno progamov in plačili staršev – drugi vrtci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z navodilom Ministrstva za finance z dne 27.10.2017 smo morali na novi proračunski postavki
zagotoviti sredstva za ločeno vodenje izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za
financiranje nalog občin. Zakon o vrtcih v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da
se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno
zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi
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zahtevka občini. Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih
teh dodatnih ugodnosti. Občina mora te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje
podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti naj zato vsaka občina v svojem proračunu
zagotovi na posebni proračunski postavki.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realizacija je znašala 420,44
EUR.
1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
Program primarnega in sekundarnega izobraževanja pokrivajo naslednji podprogrami:
- 19039001 – Osnovno šolstvo
- 19039002 – Glasbeno šolstvo
- 19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO
Osnovno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

81.000,00

82.665,00

82.664,04

102,1

100,0

25.000,00

25.000,00

23.762,59

95,1

95,1

50.000,00

50.000,00

49.380,25

98,8

98,8

19025

Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje,
elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,…)
Oprema za OŠ Mengeš
Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ
Mengeš
Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš

24.500,00

22.835,00

18.923,49

77,2

82,9

19031

Sofinanciranje šolskih kosil za 8. In 9. razred

7.000,00

7.000,00

1.453,45

20,8

20,8

187.500,00

187.500,00

176.183,82

94,0

94,0

19004
19006
19024

Skupaj

19004 - Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, higienski pregledi,…)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 19004 vsebuje sredstva za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov Osnovne šole
Mengeš, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, varovanja, dimnikarskih storitev, sanitarno-higienskih
pregledov in nujnih popravil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na podlagi zakonskih obveznostih in realizirane porabe v preteklih letih so bila v sprejetem proračunu
načrtovana sredstva v višini 81.000,00 EUR, ki so bila s prerazporeditvami zvišana na 82.665,00 EUR.
Realizacija je znašala 82.664,04 EUR
19006 - Oprema za OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup opreme Osnovne šole Mengeš. Oprema se dobavlja na podlagi
posredovanega programa nabave s strani Osnovne šole in ocene nujnosti nabav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 EUR. Realizirana so bila v višini
23.762,59 EUR. V letu 2020 je Občina Mengeš za potrebe šole sofinancirala nabavo pohištvene opreme ,
kuhinjske opreme in drugo opremo za potrebe OŠ, dobavo in vzdrževanje klimatskih naprav
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računalniško opremo. Izvedeno je bilo tudi plačilo sofinanciranja nabave računalniške opreme za
potrebe OŠ.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-16-0005 19006 – Oprema za OŠ Mengeš
Opis in cilj projekta ter dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2020
Projekt je namenjen investicijam v opremo Osnovne šole Mengeš. S temi sredstvi se vsakoletno
zamenjajo nekatere garderobne omarice, nabavlja kuhinjska oprema, računalniška oprema za potrebe
šole oziroma vsa druga oprema za OŠ Mengeš. V letu 2020 je Občina Mengeš sofinancirala nabavo nove
računalniške in druge opreme.
19024 Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih vzgojiteljic v prvih razredih OŠ Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na osnovi dogovora je bilo v sprejetem proračunu načrtovano 50.000,00 EUR. Realizacija je znašala
49.380,25 EUR.
19025 – Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nadstandardnim programom v Osnovni šoli Mengeš, kot so različna šolska
tekmovanja, prireditve – gre za prireditve, na katere poleg staršev povabijo tudi druge občane (večina
prireditev je v KD Mengeš, nekaj tudi v šolskih prostorih). Iz te postavke se krijejo tudi zimska šola v
naravi, programi za nadarjene učence, dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, programi v času
zimskih počitnic in preventivni programi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in porabe v preteklih letih in je bil v
sprejetem proračunu načrtovan v višini 24.500,00 EUR, ki so bila s prerazporeditvami znižana na
22.835,00 EUR. Realizirano je bilo 18.923,49 EUR. Cilj je bil dosežen, saj je bila v letu 2020 omogočena
dodatna individualna strokovna pomoč, preventivne dejavnosti in drugo dodatni programi v OŠ (športni
dnevi, ekskurzije…).
19031 – Sofinanciranje šolskih kosil za 8. in 9. razred
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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. 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
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izvedbo subvencionirati dodatek v višini 1,9 EUR/kosilo. Ob predvidenem številu otrok cca 70 bi
potrebovali 7.000,00 EUR. Cena za starše pa ostaja enaka to je 2,6 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za ta namen je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 7.000,00 EUR, ki pa so bila realizirana le v višini
1.453,45 EUR, saj je bila šola zaradi epidemije COVID 19 veliko zaprta oz. je potekalo šolanje od doma.
19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO
Glasbeno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

19013
19014
19015
19019

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Materialni stroški GŠ Mengeš

11.800,00

11.800,00

11.800,00

100,0

100,0

Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš
Prireditve, nastopi, snemanja, … – GŠ
Mengeš
Izobraževanje učiteljev v GŠ Mengeš

9.500,00

9.500,00

7.010,00

73,8

73,8

551,00

551,00

551,02

100,0

100,0

600,00

600,00

387,00

64,5

64,5

Skupaj

22.451,00

22.451,00

19.748,02

88,0

88,0

19013 - Materialni stroški GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva
namenja za stroške uporabe prostora in opreme ter za druge materialne stroške Glasbene šole Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.800,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.
19014 - Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na veljavni odlok in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (82. člen) se
Glasbeni šoli Mengeš s postavke 19014 financira prevoz in prehrano za učitelje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.500,00 EUR in bila realizirana v višini
7.010,00 EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj so bili iz teh sredstev plačani stroški prevoza in prehrane
učiteljem Glasbene šole Mengeš v skladu z veljavno zakonodajo.
19015 - Prireditve, nastopi, snemanja,… - GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 19015 se financirajo prireditve, nastopi, snemanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 551,00 EUR in bila tudi v celoti realizirana.
19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 600,00 EUR. Realizirana so bila v višini 387,00
EUR. V letu 2020 je Občina Mengeš s sredstvi postavke financirala strokovno izobraževanje zaposlenih v
Glasbeni šoli Mengeš ter na ta način prispevala k kakovostnemu glasbeno-izobraževalnemu sistem.
19039004 - PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU
Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju pokrivajo naslednje proračunske
postavke:
Postavka

19010
19017
19018
19022

Materialni stroški OŠ Roje
Specialni psiholog in
nevrofizioterapevt v OŠ Roje
Sofinanciranje šole v naravi za
učence OŠ Roje
Dodatni programi v OŠ Roje
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
5.140,00

2
5.140,00

3
5.139,96

4
100,0

5
100,0

8.000,00

8.000,00

7.846,41

98,1

98,1

50,00

50,00

21,78

43,6

43,6

540,00

540,00

540,00

100,0

100,0

13.730,00

13.730,00

13.548,15

98,7

98,7

19010 - Materialni stroški OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni šoli Roje se s postavke 19010 sofinancirajo materialni stroški za delovanje zavoda, katerega
solasnik smo (14 % delež glede na odlok).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.140,00 EUR in so bila v celoti realizirana.
Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev izpolnila zakonske obveznosti, pokrila stroške
zahtevkov za refundacijo materialnih stroškov ter omogočila nemoteno delovanje Osnovne šole Roje.
19017 - Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 19017 se financira nadstandardna zaposlitev specialnega psihologa in nevrofizioterapevta v
Osnovni šoli Roje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 8.000,00 EUR, realiziranih pa je bilo 7.846,41
EUR. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo na podlagi mesečnih zahtevkov za nakazilo stroškov
specialnega psihologa in nevrofizioterapevta s sredstvi proračunske postavke pokrili stroške dela
specialnega psihologa in nevrofizioterapevta, ki pomaga otrokom s posebnimi potrebami.
19018 – Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena Osnovni šoli Roje za potrebe sofinanciranja šole v naravi za učence iz
naše občine, ki obiskujejo to šolo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo v sprejete, proračunu načrtovali v višini 50,00 EUR in so bila realizirana v višini 21,78 EUR.
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19022 – Dodatni programi v OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena Osnovni šoli Roje za potrebe izvajanja dodatnih programov za otroke, ki
obiskujejo to šolo (tekmovanja, tuji jeziki, …)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 540,00 EUR in so bila v celoti realizirana.
1906 - POMOČI ŠOLAJOČIM
Program pomoči šolajočim pokrivajo naslednji podprogrami:
- 19069001 – Pomoč v osnovnem šolstvu
- 19069002 – Pomoč v srednjem šolstvu
- 19069004 - Študijske pomoči
19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU
Pomoči v osnovnem šolstvu pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

19005
19011
19026

Prevozi in varstvo osnovnošolcev OŠ
Mengeš
Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje;
CIRIUS Kamnik in center Draga, Ig)
Prevozi osnovnošolcev na šolska
tekmovanja
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

49.100,00

41.888,00

32.852,99

66,9

78,4

11.000,00

11.000,00

5.941,31

54,0

54,0

5.000,00

5.000,00

891,65

17,8

17,8

65.100,00

57.888,00

39.685,95

61,0

68,6

19005 - Prevozi in varstvo osnovnošolcev (OŠ Mengeš)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19005 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov) po zakonu in sklepu SPV
in pa za varstvo teh učencev v času, ko čakajo na prevoz.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 49.100,00 EUR nato pa so bila s
prerazporeditvami znižana na 41.888,00 EUR. Realizirana so bila v višini 32.852,99 EUR. Cilj postavke je
bil dosežen, saj so bila v v letu 2020 zagotavljena sredstva za prevoz otrok in varstvo vozačev v skladu z
veljavno zakonodajo. Realizacija je nižja saj je veliko časa šolanje potekalo na daljavo.
19011 - Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; CIRIUS Kamnik in center Draga, Ig)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 19011 se načrtujejo sredstva za prevoze (v šolo in domov) otrok s posebnimi potrebami, ki
imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi učenca ter sredstva za varstvo učencev na Osnovni šoli Roje in
v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 11.000,00 EUR in realizirana v višini 5.941,31
EUR. Realizacija je nižja zaradi šolanja na daljavo. Cilj postavke je bil dosežen, saj je bil omogočen prevoz
in varstvo za otroke s posebnimi potrebami. V tem okviru smo sredstva za varstvo vozačev in prevoze
povrnili Osnovni šoli Roje, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Poleg tega pa
smo izvedli tudi plačila staršem, ki otroke v šolo vozijo sami in imajo otroci izdano odločbo o usmeritvi.
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19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19026 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev OŠ Mengeš na šolska tekmovanja po
Sloveniji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 891,65 EUR.
Število tekmovanj, katerih se udeležujejo učenci OŠ Mengeš se povečuje, poraba sredstev pa je odvisna
tudi od uspešnosti učencev na tekmovanjih, kajti z uspešnimi nastopi na področnih tekmovanjih se
uvrščajo na višje nivoje, kar pomeni tudi večje števila tekmovanj. Zaradi epidemije covid 19 je realizacija
nižja
19069002 - POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU
Pomoči v srednjem šolstvu pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

19020

Subvencioniranje avtobusnih
vozovnic
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

8.000,00

8.000,00

3.230,63

40,4

40,4

8.000,00

8.000,00

3.230,63

40,4

40,4

19020 - Subvencioniranje avtobusih vozovnic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju dela abonentske vozovnice za dijake in študente iz
Občine Mengeš (KAM-BUS d.d., Kamnik in Slovenske železnice – Potniški promet Ljubljana, d.o.o), ki se
šolajo izven kraja stalnega prebivališča, v višini dodatnih 10 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil določen na osnovi porabe v preteklih letih in predvidenega povišanja cen vozovnic.
V sprejetem proračunu je bilo tako načrtovanih 8.000,00 EUR, realiziranih pa 3.230,63 EUR. Težko je
oceniti koliko dijakov in študentov bo kupilo subvencionirane vozovnice. Prav tako septembra in oktobra
dijaki in študentje kupujejo letne vozovnice (za šolsko leto 2020/21). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo
s pomočjo teh sredstev pokrili stroške subvencioniranja prevoza tako za dijake srednjih šol kot tudi za
študente na fakultetah.
19069004 - ŠTUDIJSKE POMOČI
Študijske pomoči pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

19021

Študijske pomoči študentom
Občine Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

5.000,00

5.000,00

4.600,00

92,0

92,0

5.000,00

5.000,00

4.600,00

92,0

92,0

19021 - Študijske pomoči študentom občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11)
v okviru te proračunske postavke Občina Mengeš namenja sredstva za sofinanciranje študija v tujini.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil v sprejetem proračunu načrtovan v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila realizirana
v višini 4.600,00 EUR. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za sofinanciranje študija v tujini v
študijskem obdobju 2019/2020. Sredstva so bila na podlagi izvedenega javnega razpisa in sklenjenih
pogodb nakazana Lanu Falenti in Anžetu Arhu.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
Program varstva otrok in družine pokriva podprogram
- 20029001 – Drugi progami v pomoč družini
20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI
Druge programe v pomoč družini pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

1
13.000,00

2
13.000,00

3
10.720,00

4
82,5

5
82,5

Skupaj

13.000,00

13.000,00

10.720,00

82,5

82,5

Postavka

20005

20005 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš skladno s ciljem spodbujanja rodnosti in v okviru Pravilnika o denarni pomoči za
novorojence v občini Mengeš (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 4/07) namenja denarno pomoč staršem
ob rojstvu otroka in sicer v znesku 160,00 EUR na novorojenčka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 13.000,00 EUR. Realizirano je bilo 10.720,00
EUR. In sicer so bila sredstva namenjena za 80 novorojenčkov v letu 2020.
2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
Program izvajanja programov socialnega varstva pokrivajo naslednji podprogrami:
- 20049001 – Centri za socialno delo
- 20049002 – Socialno varstvo invalidov
- 20049003 – Socialno varstvo starih
- 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 – Socialno varstvo druhih ranljivih skupin
20049001 - CENTRI ZA SOCIALNO DELO
Centre za socialno delo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

20006

Center za socialno delo Domžale
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
2.000,00

2
2.000,00

3
1.016,93

4
50,9

5
50,9

2.000,00

2.000,00

1.016,93

50,9

50,9
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20006 - Center za socialno delo Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vodenju posameznih postopkov glede na sprejete programe Centra za socialno
delo Domžale in za njegove storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči za občane in
občanke občine Mengeš. Upravičenost do socialne pomoči določa Pravilnik o dodeljevanju socialnih
pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 2.000,00 EUR. Realizacija pa je znašala
1.016,93 EUR. In sicer tako nizka realizacija je bila zaradi manjšega številka zahtevkov za občinsko
pomoč.
20049002 - SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV
Socialno varstvo invalidov zajema naslednjo proračunsko postavko:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Družinski pomočnik

1
9.000,00

2
9.000,00

3
7.930,08

4
88,1

5
88,1

Skupaj

9.000,00

9.000,00

7.930,08

88,1

88,1

Postavka

20011

20011 - Družinski pomočnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za zakonsko predpisane obveznosti iz naslova
družinskega pomočnika.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 9.000,00 EUR. Realiziranih je bilo 7.930,08
EUR. Cilj je bil dosežen, saj so bila zagotovljena sredstva za plače družinskih pomočnikov (vključno s
prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniško varstvo za
občane, ki so do takšne pomoči upravičeni. Občina je v prvi polovici leta 2020 izplačevala dva družinska
pomočnika, z julijem 2020 pa občina nima več upravičencev za izplačilo družinskega pomočnika.
20049003 - SOCIALNO VARSTVO STARIH
Socialno varstvo starih pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

20001
20007

Pomoč na domu – Dom počitka
Mengeš
Oskrbnine za socialno ogrožene
ostarele in druge osebe
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

38.000,00

28.311,00

25.589,75

67,3

90,4

178.500,00

188.189,00

188.188,59

105,4

100,0

216.500,00

216.500,00

213.778,34

98,7

98,7

20001 - Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena financiranju pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš na
podlagi pogodbe o izvajanju pomoči na domu občanom in občankam občine Mengeš, ki to pomoč
potrebujejo. Iz te postavke krijemo tudi javna dela, ki jih izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Občine
Mengeš.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 38.000,00 EUR, nato so bila s
prerazporeditvami znižana na 28.311,00 EUR. Realizacija je znašala 25.589,75 EUR. Proračunska
sredstva iz te postavke so bila namenjena za sofinanciranje pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka
Mengeš za občane iz Mengša. Upravičenci storitev pomoči na domu so:
- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, kateri spremljajo starost, nesposobne za
samostojno življenje;
- osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb), ki
po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove
invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu;
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravice do tuje pomoči in nege za opravljanje večine
življenjskih funkcij;
- kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so
po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za
samostojno življenje in
- hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Uporabniki so potrebovali predvsem pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih tedensko, pomoč v
gospodinjstvu in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin domov za oskrbovance, ki so brez
premoženja oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za oskrbnine so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 178.500,00 EUR, nato so bila s
prerazporeditvami povečana na 188.189,00 EUR. Realizacija je znašala 188.188,59 EUR. Proračunska
sredstva iz te postavke so bila namenjena za pokrivanje stroškov za oskrbnine v zavodu INCE, Domu
počitka Mengeš in Domu upokojencev Domžale, DEOS d.o.o. Ljubljana, Center starejših Zimzelen
Topolšica, SVZ Dutovlje, Zavod Hrastovec, Institucionalno varstvo v zavodu Želva, Dom Nine Pokorn
Grmovje, Prizma Ponikve, Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka in drugih zavodih, ki
zagotavljajo te storitve občanom s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.
20049004 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH
Socialno varstvo materialno ogroženih pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

16016
20009

Sofinanciranje najemnin za stanovanja
– zakonska obveznost
Občinske denarne socialne pomoči
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

25.000,00

32.212,00

32.211,20

128,8

100,0

9.000,00

9.000,00

8.880,00

98,7

98,7

34.000,00

41.212,00

41.091,20

120,9

99,7

16016 - Sofinanciranje najemnin za stanovanja – zakonska obveznost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 16016 se financirajo zakonske obveznosti subvencioniranja najemnin. V okviru te postavke se
pokrivajo transferi posameznikov na podlagi odločbe Centra za socialno Domžale za subvencioniranje
tržnih najemnin za občane Občine Mengeš, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mengeš.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000,00 nato so bila s prereazporeditvami
zvišana na 32.212,00 EUR. Realizacija je znašala 32.211,20 EUR. Iz postavke so bili izplačani socialni
transferi posameznikom, ki so uveljavljali subvencije za tržne najemnine na podlagi odločb CSD.
20009 - Občinske denarne socialne pomoči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani in občanke Mengša, ki imajo na območju Občine
Mengeš stalno prebivališče in zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebujejo pomoč občine,
vendar so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč
se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana/občanke, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim
članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot je smrt
edinega hranitelja, elementarna nesreča ali drug izjemni primer, ko tako predlaga Center za socialno
delo Domžale. Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna
pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, ko je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali
dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek (oziroma cenzus), preživetje posameznika ali družine
ogroženo. Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno, ali ima posameznik oziroma družina
premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali so bile uveljavljene vse druge pravice (socialna pomoč je
namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) ter ali je
oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. Zato se sredstva postavke namenjajo za blažitev
socialnih stisk slabše situiranim družinam ob nenadnih nesrečah, pri nakupu šolskih knjig, za plačilo šole
v naravi, letovanja in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo načrtovano 9.000,00 EUR. Realizacija je znašala 8.880,00 EUR. Občina
Mengeš je v skladu z zmožnostmi poskušala v letu 2020 pomagati čim večjemu številu občanov in
občank, ki so se znašli v denarni stiski. Denarna pomoč je bila tako odobrena vsem prosilcem, ki so imeli
pozitivno mnene Centra za socialno delo Domžale.
20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

20013
20015

Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš
Sofinanciranje humanitarnih in socialnih
programov in projektov
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1
6.000,00

2
6.000,00

3
6.000,00

4
100,0

5
100,0

7.000,00

7.000,00

6.741,86

96,3

96,3

13.000,00

13.000,00

12.741,86

98,0

98,0

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju delovanja Rdečega križa v Mengšu, ki zagotavlja
obiske pri bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih, pomoč pri plačilu položnic za socialno ogrožene, izvaja
preventivne in krvodajalske akcije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 6.000,00 EUR. Realizacija je bila 100 % in sicer
na podlagi sklenjene pogodbe je bila dana redna dotacija Rdečemu križu. V tem okviru je bil izpolnjen cilj,
da se omogoči izvajanje humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.
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20015 - Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju programov in projektov humanitarnih, socialnih in
invalidskih organizacij v skladu Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in
projektov v občini Mengeš preko javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana v višini 7.000,00 EUR in realizirana v višini 6.741,86
EUR. Proračunska sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, in sicer med 10 društev. V vseh
društvih so tudi člani s stalnim prebivališčem v občini Mengeš.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Program servisiranje javnega dolga pokrivata naslednja podprograma:
- 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževnje
- 22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22019001 – OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA – DOMAČE
ZADOLŽEVANJE
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje pokriva naslednja
proračunska postavka:
Postavka

22001

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Odplačilo obveznosti iz naslova
financiranja - obresti

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

Skupaj

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

22001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja – obresti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za odplačilo obresti za kredit, ki ga je občina
načrtovala najeti v letu 2020, in sicer za dokončanje investicije izgradnje Telovadnice / športne dvorane
Mengeš v predvideni višini 155.000,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za ta namen so bila načrtovana v višini 500,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo, saj najem
kredita ni bil potreben.
22019002 – STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM
Stroške financiranja in upravljanja z dolgom pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

22003

Stroški financiranja in
upravljanja z dolgom
Skupaj

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

0,0
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22003 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za plačilo stroškov najema kredita, ki ga občina
potrebuje za svoje poslovanje in izvajanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za ta namen so bila načrtovana v višini 500,00 EUR, vendar do realizacije ni prišlo, saj najem
kredita ni bil potreben.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 – REZERVA OBČINE
Program rezerve občine pokriva podprogram:
- 23029001 – Rezerva občine
23029001 – REZERVA OBČINE
Rezervo občine pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

23002

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Rezerva občina

1
540,00

2
540,00

3
540,00

4
100,0

5
100,0

Skupaj

540,00

540,00

540,00

100,0

100,0

23002 – Rezerva občina
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba,
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče. Pravica porabe temelji na osnovi Zakona o javnih financah, in sicer
lahko občina vplačuje sredstva v rezervni sklad, dokler stanje rezervnega sklada ne doseže 1,5 %
realiziranih prihodkov preteklega proračunskega leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je občina načrtovala vplačilo 540,00 EUR sredstev v rezervni sklad in to tudi
realizirala. Stanje rezervnega sklada ob koncu leta 2020 je tako znašalo 39.507,56 EUR.
2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Program splošne proračunske rezervacije pokriva podprogram:
- 23039001 – Splošna proračunska rezervacija
23039001 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.
Splošno proračunsko rezervacijo pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

Splošna proračunska rezervacija

1
50.000,00

2
50.000,00

3
0,00

4
0,0

5
0,0

Skupaj

50.000,00

50.000,00

0,00

0,0

0,0

Postavka

23001
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23001 - Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske
rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene (za tiste, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva ali za namene, za katere se med proračunskim letom izkaže, da v okviru posamezne postavke
sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu). Navedena postavka ne sme imeti realizacije, saj je
namenjena prerazporeditvi sredstev na postavke za katere je potreba po zvišanju sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V sprejetem proračunu je bilo za spološno proračunsko rezervacijo namenjenih 50.000,00 EUR, ki pa v
letu 2020 niso bila porabljena.

B. RAČUN FINANCIRANJA
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Program servisiranje javnega dolga pokrivata naslednja podprograma:
- 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževnje
22019001 – OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA – DOMAČE
ZADOLŽEVANJE
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje pokriva naslednja
proračunska postavka:
Postavka

22002

Sprejeti
2020

Veljavni
2020

Realizacija
2020

Indeks:
3/1

Indeks:
3/2

1

2

3

4

5

Odplačilo kreditov poslovnim
bankam – dolgoročni krediti

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

Skupaj

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

22002 – Odplačilo kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena odplačilu kredita, ki ga je občina načrtovala najeti pri poslovni
banki v predvideni višini do 155.000,00 EUR, za dokončanje investicije izgradnje Telovadnice / športne
dvorane Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Iz tega naslova se je v sprejetem proračunu načrtovalo 10.000,00 EUR sredstev za odplačilo glavnic
kredita. V letu 2020 do realizacije ni prišlo, saj najem kredita ni bil potreben.
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4.2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage
Vsako delovno področje neposrednega uporabnika je izvedeno v skladu z zakonskimi in drugimi pravnimi
podlagami. Podrobno so podane zakonske in druge pravne podlage pri opisu področja proračunske
porabe, glavnih programov in podprogramov.

4.2.2.2. Dolgoročni cilji Občine Mengeš
Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika so podrobno opisani pri opisu področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov. V veliki meri so bili zasledovani dolgoročni cilji, ki so bili večinoma
uspešno realizirani na večini področij proračunske porabe.

4.2.2.3. Letni cilji Občine Mengeš
Letni cilji neposrednega uporabnika so podrobno opredeljeni pri opisu področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov. Letni cilji Občine Mengeš so bili uspešno realizirani na večini
področij proračunske porabe. Na področjih, kjer je Občina Mengeš odvisna tudi od zunanjih dejavnikov
pa občasno prihaja do časovnih zamikov pri realizaciji.

4.2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je opisana podrobno v opisu področij proračunske
porabe, glavnih programih ter podprogramih. Občina Mengeš je bila uspešna pri doseganju zastavljenih
ciljev na večini področij proračunske porabe. Pri doseganju ciljev, ki so povezani z zunanjimi dejavniki, pa
je prišlo do prenašanja nekaterih zastavljenih ciljev v naslednje proračunsko leto.

4.2.2.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela
V letu 2020 pri poslovanju Občine Mengeš niso nastale nedopustne posledice, v poslovnem letu tudi ni
bilo nepričakovanih dogodkov, ki bi imeli posledice za samo delovanje Občine Mengeš.

4.2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
Podrobno je opisana ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji pri
opisu področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Občina Mengeš je bila
uspešna pri doseganju zastavljenih ciljev na večini področij proračunske porabe v primerjavi z
doseženimi cilji, kjer je to bilo odvisno samo od Občine Mengeš, kjer pa smo bili odvisni od zunanjih
dejavnikov, pa je prihajalo do prenašanja nekaterih zastavljenih ciljev v naslednje proračunsko leto.

4.2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Občine Mengeš
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika je podrobno opisana v opisu
področij proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih. Ocenjuje se, da je bila Občina
Menegš pri doseganju gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja uspešna.
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4.2.2.8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Občina Mengeš nima organizirane notranje revizijske službe, zato notranjo revizijo poslovanja opravi
zunanji izvajalec, ki je registriran za to dejavnost. Praviloma je vsako leto pregledano vsaj eno področje
delovanja in podana ugotovitev, ali je poslovanje in delovanje občine v skladu s standardi in predpisi, ki
jih narekuje veljavna zakonodaja in računovodski standardi. V letu 2020 je notranjo revizijo opravila
revizijska družba Loris d.o.o., in sicer je bilo pregledano področje ravnanja s stvarnim premoženjem.

4.2.2.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, so podana podrobno pri opisu področij
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Poudariti je potrebno, da na poslovanje
Občine Mengeš velikokrat vplivajo zunanji dejavniki, ki velikokrat preprečujejo doseganje zastavljenih
ciljev.

4.2.2.10. Ocena učinkov poslovanja Občine Mengeš
Občina Mengeš opravlja svoje poslanstvo učinkovito in gospodarno in vlaga napore, da bi izpolnila
potrebe in želje občanov ter tudi organov, katerim je dolžna poročati o svojem delovanju in poslovanju.
Občina Mengeš ocenjuje, da je bila pri svojem poslovanju v letu 2020 uspešna in da so učinki poslovanja
vidni tudi pri občanih, ki so prvi ocenjevalci našega dela.

4.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
št. 12/01, 10/06 in 8/07) med drugim določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi
obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov.
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni investicijski
izdatki po proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe,
torej so bile investicije specificirane enako kot v posebnem delu proračuna Občine Mengeš.
Iz spodnje tabele je razvidno, pri kateri proračunski postavi je obrazloženo stanje projekta, vključenega v
Načrt razvojnih programov 2020 - 2023. Obrazložitve za posamezne projekte so razvidne po posameznih
proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna.
Zap.
Št.

Šifra programa

1
2
3
4
5
6

OB072-20-0001
OB072-09-0002
OB072-09-0004
OB072-09-0007
OB072-11-0005
OB072-16-0006

Naziv programa

04001 – Stroški za delovanje OS – nabava računalnikov
04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
04013 - Osnovna šola Mengeš
04018 - Kulturni dom Mengeš
04016 - Zdravstveni dom - enota Mengeš
04017 - Osnovna šola Roje
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Proračunska
postavka

04001
04002
04013
04018
04016
04017

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

OB072-17-0006
OB072-18-0008
OB072-19-0002
OB072-19-0010
OB072-09-0008
OB072-16-0002
OB072-18-0005
OB072-15-0001
OB072-16-0004
OB072-16-0013
OB072-09-0013
OB072-16-0021
OB072-18-0001
OB072-18-0007
OB072-18-0009
OB072-19-0001
OB072-19-0006
OB072-19-0007
OB072-19-0008
OB072-20-0003
OB072-19-0009
OB072-11-0010
OB072-17-0001
OB072-17-0004
OB072-17-0005
OB072-15-0005
OB072-15-0006
OB072-11-0011
OB072-11-0012
OB072-11-0018
OB072-20-0002
OB072-11-0001
OB072-19-0004
OB072-11-0019
OB072-16-0028
OB072-11-0014
OB072-17-0009
OB072-09-0037
OB072-09-0039
OB072-20-0007
OB072-09-0041
OB072-16-0005

04014 - VVZ Vrtec Mengeš
04045 - Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš
04046 – Prostorske preureditev Osnovne šole Mengeš
04049 – Vzdrževanje občinskih prostorov
06003 - Tek. in invest. vzdrževanje objekta in opreme uprave
07002 - Tehnično reševanje in opremlj. enot CZ
07029 – Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev
11007 - Komasacija in agromelioracija Drnovo
13003 - Propusti, mostovi in ograje
13083 – Čiščenje in vzdrž. javnih površin in nabava opreme
13008 - Dokumentacija komunalnih investicij
13093 - Južna povezovalna cesta
13099 - Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-…
13103 - Obvoznica Trzin
13104 - Zoranina ulica
13107 - Ureditev Slomškove ulice
13109 – Investicijsko vzdrževanje cest Dobeno
13111 – Investicijsko vzdrževanje javnih površin
13110 – Ulica Drnovo
13113 – Levčeva ulica
13019 – Prometni in neprometni znaki
13024 - Obnova javne razsvetljave
16062 - Načrtovanje in povez. kolesarskih in drugih poti
16065 - Zgodbe naših mokrišč
16066 - Stara hišna imena
15007 - Ekološki otoki
15009 - CRO - Center za ravnanje z odpadki
13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
15004 - Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik vzdrž.
15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije
15020 – Izved.kanal.za objek.na Šolski 4, 7, 9 in 10
15006 – Ureditev struge Pšate
16004 – Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš
16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda
16049 – Ureditev prostora za raztros pepela
16013 – Otroška igrišča
16031 – Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri
Mengšu in Topole
13017- Opremlj. stavb.zemljišč z manj.komunalno opremo
16022 – Nakup zemljišč
17009 – Širitev Zdravstvenega doma Domžale
18025 - Telovadnica / športna dvorana Mengeš
19006 - Oprema za OŠ Mengeš
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04014
04045
04046
04049
06003
07002
07029
11007
13003
13083
13008
13093
13099
13103
13104
13107
13109
13111
13110
13113
13019
13024
16062
16065
16066
15007
15009
13004
15004
15014
15020
15006
16004
16041
16049
16013
16031
13017
16022
17009
18025
19006

4.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
4.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
V skladu s 96. členom Zakona o javnih financah, ki zahteva v obrazložitvi zaključnega računa tudi podatke
iz bilance stanja, spodaj navajamo podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu
obračunskega obdobja.
V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih je Občina Mengeš dala v upravljanje.
Stanje sredstev po podatkih iz bilance stanje za Občino Mengeš na dan 31. 12. 2020 znaša
51.503.318,00 EUR.
1. 48.591.350,00 EUR dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, ki so sestavljena iz:
 66.097,00 EUR neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
 55.223,00 EUR popravka vrednosti neopredmetenih sredstev,
 55.375.223,00 EUR nepremičnin,
 18.153.343,00 EUR popravka vrednosti nepremičnin,
 4.370.286,00 EUR opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
 2.134.100,00 EUR popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
 1.413.470,00 EUR dolgoročnih finančnih naložb (Javno podjetje CČN Domžale - Kamnik d.o.o.,
Prodnik d.o.o.),
 15.820,00 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja,
 7.693.120,00 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje (javni zavodi – podrobna specifikacija v
nadaljevanju poročila).
2. 2.911.968,00 EUR kratkoročnih sredstev, ki so sestavljena iz:
 5,00 EUR denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice,
 739.276,00 EUR denarnih sredstev na TRR računu ,
 244.219,00 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev,
 0,00 EUR danih predujmov in varščin,
 1.039.310,00 EUR kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
 0,00 EUR kratkoročnih terjatev iz financiranja,
 201.800,00 EUR drugih kratkoročnih terjatev,
 687.358,00 EUR neplačanih odhodkov,
 0,00 EUR aktivnih časovnih razmejitev.
Na obveznostih do virov sredstev je v bilanci stanja za Občino Mengeš na dan 31. 12. 2020 izkazano
stanje 51.503.318,00 EUR:
1. 2.144.426,00 EUR kratkoročnih obveznosti, ki so sestavljene iz:
 95.212,00 EUR kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine,
 44.901,00 EUR kratkoročnih obveznosti do zaposlenih,
 237.570,00 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev,
 45.152,00 EUR drugih kratkoročnih obveznosti,
 285.572,00 EUR kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
 1.254.447,00 EUR neplačanih prihodkov.
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2. 49.358.892,00 EUR lastnih virov in dolgoročnih obveznosti, ki so sestavljene iz:
 49.291.476,00 EUR splošnega sklada, kjer je po Odredbi o evidentiranju javnofinančnih prihodkov,
in odhodkov izkazan tudi rezultat poslovanja v obračunskem obdobju,
 39.508,00 EUR rezervnega sklada Občine Mengeš,
 15.820,00 EUR dolgoročno razmejenih prihodkov,
 12.088,00 EUR drugih dolgoročnih obveznosti.
Višini sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 51.503.318,00
EUR. Podatki iz bilance stanja Občine Mengeš za leto 2020 so tudi osnova za sestavo Premoženjske
bilance Občine Mengeš za leto 2020 (rok za sestavitev in oddajo premoženjske bilance je 30. 4. 2021 za
leto 2020).

4.4.2. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov bodo vključeni v konsolidirano
premoženjsko bilanco Občine Mengeš na podlagi premoženjskih bilanc posameznega neposrednega
uporabnika.

4.4.3. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2020 skupaj 1.413.470,35 EUR terjatev za kapitalske naložbe, ki
predstavljajo poslovne deleže Občine Mengeš v gospodarskih družbah in javnih podjetjih, in sicer:
- CČN Domžale - Kamnik 434.583,97 EUR in
- JKP Prodnik d.o.o. 978.886,38 EUR.
Sredstva dolgoročnih naložb na dan 31. 12. 2020 so znašala 15.819,85 EUR.

4.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Podatki o osnovnih sredstvih Občine Mengeš za leto 2020, kot izhaja iz bilančnih podatkov »Stanje in
gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« so sledeči:
Nabavna
vrednost
na dan 1. 1.

Popravek
vrednosti
na dan
1.1.

Povečanje
vrednosti

6.828

0

8.226

0

0

0

4.180

10.874

Zemljišča

8.300.388

0

384.192

0

329.688

0

0

8.354.892

Zgradbe

26.590.019

0

3.426.284

0

0

0

1.149.315

28.866.988

Oprema

1.754.234

0

766.293

0

0

310.745

2.209.782

26.404

0

0

0

0

0

0

26.404

36.677.873

0

4.584.995

0

329.688

0

1.464.240

39.468.940

Opis

Druga neopredmetena
sredstva

Druga opredmetena
osnovna sredstva
Skupaj: Neopredm. sred. in
opredmet. osnovna
sredstva v lasti

Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje
Neodpisana
popravka
nabavne
popravka Amortizacija vrednost na
vrednosti vrednosti
vrednosti
dan 31. 12.

4.4.5. Podatki o stanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Občina Mengeš je na zadnji dan koledarskega leta 2020 izkazovala stanje sredstev, danih v upravljanje:
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Javni zavod

Sredstva

Osnovna šola Mengeš

3.860.004,66

Vzgojno-varstveni zavod Mengeš

1.668.943,39

Zdravstveni dom Domžale

985.276,34

Osnovna šola Roje

44.704,89

Javni zavod Mestne lekarne Šutna

940.724,93

Knjižnica Domžale enota Mengeš

8.725,09

Glasbena šola Domžale

184.740,91
Skupaj

7.693.120,21

4.4.6. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2020 naslednje neplačane terjatve:
Konto
12000

Opis

Vrednost

Terjatve do kupcev v državi ločeno po kupcih

255.491,77

Skupaj

255.491,77

4.4.7. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Mengeš je imela dne 31. 12. 2020 naslednje neplačane obveznosti:
Konto

Opis

Vrednost

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

95.211,50

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

44.901,52

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

237.569,72

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

45.151,87

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
28 Neplačani prihodki

285.571,85
1.449.555,88

97 Dolgoročne obveznosti

12.088,31
Skupaj

2.170.050,65

20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
Občina Mengeš je imela 95.211,50 EUR kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine.

21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Na kontu kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v skupni višini 44.901,52 EUR so evidentirane
kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova:
- čistih plač v višini 22.922,86 EUR,
- čistih nadomestil plač v višini 0,0 EUR,
- prispevkov iz kosmatih plač v višini 14.429,71 EUR (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
v višini 9.140,72 EUR, prispeveki za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 4.933,86 EUR, prispeveki
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 202,40 EUR, prispeveki za zaposlovanje v višini 76,35
EUR in prispeveki za porodniško varstvo v višini 76,38 EUR),
- davkov iz plač in drugih izdatkov zaposlenih v višini 3.896,66 EUR in
- drugih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v višini 1652,29 EUR (povračila za prevoz v višini 607,25
EUR in povračila stroškov za prehrano v višini 1.045,047 EUR).
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22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 237.569,72 EUR sestavljajo obveznosti iz naslova
odprtih obveznosti za opravljene storitve in dobavljeno blago v letu 2020, ki so bila plačana v letu 2021.
V nadaljevanju bomo navedli večje in male dobavitelje:
 Večji dobavitelji, ki so v letu 2020 opravljali dela po pogodbah so tisti, katerih njihove vrednosti
odprtih obveznosti so znašale več kot 10.000,00 EUR, plačila pa še niso bila realizirana v
proračunskem letu 2020. Skupaj je vrednost odprtih obveznosti večjih dobaviteljev znašala
125.783,27 EUR, in sicer: Petrol d.d.,Ljubljana (10.866,31 EUR), HNG d.o.o. (73.550,59 EUR,
Džonlagić, gradbeništvo, d.o.o. (20.831,67 EUR) in C & G d.o.o. (20.534,70 EUR)).
 Vrednost odprtih obveznosti številnih malih dobaviteljev pa je znašala 111.786,45 EUR.

23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so knjižene obveznosti za obračunane davke in
prispevke, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in
vstopnim DDV, obveznosti za odškodnine na podlagi sodnih odločb in izvensodnih poravnav, obveznosti
za sejnine, obveznosti za avtorske honorarje, obveznosti za družinskega pomočnika in obveznosti za
premije PDPZ – KAD v skupni višini 45.151,87 EUR.

24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Na kontu kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so knjižene kratkoročne
obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, kratkoročne obveznosti do neposrednih
uporabnikov proračuna občine, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države in
kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 285.571,85 EUR.

28 - Neplačani prihodki
Na kontu neplačanih prihodkov v skupni višini 1.449.555,88 EUR so knjižene obveznosti iz naslova
davčnih prihodkov (129.920,68 EUR) in nedavčnih prihodkov (1.319.635,20 EUR).

97 – Dolgoročne obveznosti
Na kontu drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 12.088,31 EUR, so knjižene prejete varščine iz
naslova prejetih varščin po najemnih pogodbah, in sicer:
-

Cerar Aleksandra 527,35 EUR,
Elmo meritve d.o.o. 521,61 EUR,
Koncilija Roman 435,00 EUR,
KD Špas teater 9.000,00 EUR,
Ajiša Beganovič 810,15 EUR,
Forma Štepec d.o.o. 441,60 EUR in
Madein, projektiranje d.o.o. 352,60 EUR.

4.4.8. Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let
Ob koncu proračunskega leta 2020, je Občina Mengeš izkazovala naslednje stanje prevzetih obveznosti v
breme proračunov prihodnjih let:
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Skupni znesek
pogodbe

Dobavitelj in predmet pogodbe
POWERCOM D.O.O. - Zvočniki HP S65000 Bluetooth črni,
Tiskalnik Brother HL-1222WE laserski tiskalnik
POWERCOM D.O.O.- WEB kamera in zvočniki (pisarna župan)
popredr. 202625, z dne 09.12.2020
ELAN INVENTA, D.O.O.- Dobava drobne športne opreme za
potrebe OŠ Mengeš po ponudbi 500/2020/TV
HIDROPROJEKT d.o.o. - Izdelava IZP in PZI dokumentacije za
ureditev Trga pod kostanji po ponudbi št. 05_1_00094/20/TB
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D. - Izdelava DIIP in IP za
projekt Ureditev G2-104/1496 Mengeš (Slovenska cesta) po
ponudbi št. 01_03393/20/MH
KARO INŽENIRING D.O.O. - POGODBENA KOMASACIJA ZA EUP
ME-41, investitorski inženiring, po ponudbi z dne 2. 2. 2020
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D. - Pog.+Aneks št.1 za
projek.dokum.IZP in PZI za kolesarsko povezavo KamnikMengeš-Trzin-Ljubljana
SKOK JOŽE s.p., GRASKO - Izdelava Idejne zasnove projekta (
IDZ) za Zdravstveno postajo Mnegeš, po pon. 18/2019 , z dne
10.06.2019

Realizirana
sredstva do
31.12.2020

Prevzete
obveznosti za
leto 2021

254,00

0,00

254,00

218,45

0,00

218,45

13.095,64

10.919,88

2.175,76

48.019,20

42.700,00

5.319,20

11.346,00

4.636,00

6.710,00

1.477,42

460,05

1.017,37

56.084,09

54.740,08

1.344,01

6.344,00

0,00

Skupaj prevzete obveznosti v prihodnjih letih:

6.344,00
23.382,79

4.4.9. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Občina Mengeš nima sklenjenih takšnih pogodb.

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
5.1. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

DENARNIH

SREDSTEV

SISTEMA

ENOTNEGA

Zakladniški račun Občine Mengeš je bil z dnem 19. 8. 2009 zaprt. Od leta 2009 je Občina Mengeš
vključena v sistem EZR države, zato tudi v prilogah zaključnega računa ni obrazložitve upravljanja
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa .
Občina Mengeš ni upravljalec sredstev sistema EZR, saj EZR države upravlja ministrstvo, pristojno za
finance prek zakladniškega podračuna EZR (2. In 3. Člen Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc
upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, št. 120/07, 104/09).

6. ZAKLJUČEK
V letu 2020 je Občina Mengeš podobno kot v preteklih letih uresničila večji delež načrtovanih projektnih
nalog. Ob začetku šolskega leta je bila zaključena težko pričakovana Večnamenska športna dvorana
Mengeš z okolico, s tem se je uspešno zaključila največja investicija v zgodovini občine. Na Dobenu je

bila zaključena prva faza zahtevne sanacije ceste Zg. Dobeno – Rašica, ki se bo nadaljevala tudi v
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letu 2021. Izvedla so se nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Glasbene šole Domžale,
Oddelek Mengeš. Kompletno je bila obnovljena streha, fasada ter hidroizolacija temeljev. Na
Dobenu je bila izvedena 1. faza izgradnje dodatnega vodohrana, v letu 2021 pa bodo izvedena
tudi vsa inštalacijska dela.
Poleg navedenih investicij so bila izvedena redna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Tekoče so bila
vzdrževana že obstoječa abtobusna postajališča, tako kot prometna signalizacija ter prometni in
neprometni znaki. Izvedena pa so bila tudi vzdrževalna in investicijska dela v objektih, ki so namenjena
izvajanju kulturnih in športnih dejavnosti. Z rednim vzdrževanjem in upravljanjem premoženja je bila
ohranjena njegova realna vrednost. Prav tako se je nadaljevalo investicijsko vzdrževanje

kanalizacije in vodovoda. V letu 2020 sta bila v sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne
infrastrukture, JKP Prodnik d.o.o., kompletno obnovljena vodovod in kanalizacija po Glavarjevi
ulici in Levčevi ulici, kjer je bila izvedena tudi kompletna obnova vozišča. V letu 2020 je bil od
mosta na Prešernovi cesti pa do mosta na Kamniški cesti razbremenilnik Pšate očiščen naplavin in
močnega zarastja, urejeni so bili tudi nakloni. Z ureditvijo kanala in zagotovitvijo pretočnosti profila je
bila ponovno zagotovljena poplavna varnost, ki jo je z izgradnjo zagotavljal razbremenilnik.
Občina Mengeš je sofinancirala tudi dejavnost javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je (Vrtec Mengeš, Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Roje, Glasbena šola Domžale, Knjižnica Domžale,
Zdravstveni dom Domžale), ter dejavnosti športnih, kulturnih, gasilskih in humanitarnih društev, ki
delujejo v Občini Mengeš. V sodelovanju z zainteresiranimi subjekti pa je sodelovala tudi pri izvedbi
različnih prireditev in protokolarnih dogodkov, katerih pa je bilo v letu 2020 manj kot v preteklih letih
zaradi izbruha nalezljive bolezni koronavirusa COVID-19. Dolgoročni cilji Občine Mengeš so razvidni iz
Načrta razvojnih programov 2020-2023.
Mengeš, 30. 3. 2021

Franc Jerič
župan
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