URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 9/2020, 16. december 2020

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18), 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in
97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – uradno prečiščeno besedilo
in 3/20) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 16. redni seji dne 10. decembra 2020
sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mengeš za
leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so
prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do
ravni podskupine kontov.
(2) Splošni del proračuna se na
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov 							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 		

Proračun leta 2021
8.468.336,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)								

7.150.600,00

70 DAVČNI PRIHODKI						
700 Davki na dohodek in dobiček							
703 Davki na premoženje								
704 Domači davki na blago in storitve						
706 Drugi davki in prispevki

5.811.035,00
4.653.345,00
1.046.090,00
110.600,00
1.000,00

Skupina/Podskupina kontov 							
71 NEDAVČNI PRIHODKI						
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni						
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki							

Proračun leta 2021
1.339.565,00
1.022.965,00
6.000,00
46.500,00
4.000,00
260.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI								
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev			

20.000,00
0,00
20.000,00

73 PREJETE DONACIJE								
730 Prejete donacije iz domačih virov							
731 Prejete donacije iz tujine							

0,00
0,00
0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI							
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančinih institucij		
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1.297.736,00
1.017.055,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav						

280.681,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.567.699,00

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

2.339.859,00
366.851,00
67.260,00
1.854.358,00
850,00
50.540,00

41 TEKOČI TRANSFERI						
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			
413 Drugi tekoči domači transferi						

2.866.917,00
525.834,00
348.300,00
1.992.783,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev						

3.291.688,00
3.291.688,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
Investicijski
transferi
pravnim
ki niso proračunski uporabniki 							
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				

in

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

fizičnim

69.235,00
osebam,
0,00
69.235,00
-99.363,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
											
Skupina/Podskupina kontov 							
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)			

Proračun leta 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C. RAČUN
											
Skupina/Podskupina kontov 							
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje 							
VIII. ODPLAČILA DOLGA 								
55 ODPLAČILA DOLGA								
550 Odplačila domačega blaga 						

FINANCIRANJA
v EUR
Proračun leta 2021
140.000,00
140.000,00
140.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00

v EUR

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 		
X. NETO ZADOLŽEVANJE 							
XI. NETO FINANCIRANJE					
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s

programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.

16.637,00
116.000,00
99.363,00
0,00

(4) Posebni del proračuna do
ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Mengeš.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
(1) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona,
ki ureja javne finance in
podzakonskimi predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
(2) Proračun se izvršuje na
ravni proračunske postavke - konta.
(3) Veljavni načrt razvojnih
programov tekočega leta
mora biti za tekoče leto
usklajen z veljavnim proračunom.
(4) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan
Občine Mengeš.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
opredeljeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80.
člena ZJF.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje
pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic
porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami odloča
župan. Pravice porabe na posamezni proračunski postavki
se s prerazporeditvijo lahko
spremenijo za največ 40 %
oziroma do 50.000,00 EUR v
posameznem primeru.
(3) Župan lahko na predlog finančne službe občinske uprave v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja
sredstva med posameznimi

konti oziroma ekonomskimi
nameni proračunske porabe.
(4) Župan poroča občinskemu
svetu o izvedenih prerazporeditvah v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Mengeš
za prvo polletje leta 2021 in v
zaključnem računu proračuna
Občine Mengeš za leto 2021.

iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in
drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih
let)

(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20 %
izhodiščne vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % izhodiščne
vrednosti mora predhodno potrditi občinski svet.

(1) Neposredni uporabnik lahko
v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, ne sme presegati 70
% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere,
ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega
člena, se lahko obveznosti
prevzemajo samo na podlagi
predhodnega soglasja občinskega sveta.
(5) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh
pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide

(2) Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do višine 200.000,00 EUR.
(3) Novi projekti se uvrstijo v
načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega
sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
1.

(1) Proračunski skladi so:
podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF
(2) V proračunsko rezervo se v
letu 2021 razporedi 540 EUR.
(3) Na predlog finančne službe
občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
višine 50. 000 EUR župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S
PREMOŽENJEM OBČINE
9. člen
(načrt ravnanja)
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad
5.000,00 EUR, župan pa načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem občine za
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nepremičnine v posamični vrednosti do
5.000,00 EUR. Župan sprejme tudi načrt
ravnanja s premičnim premoženjem.
10. člen
(odpis dolga)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko
župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 EUR, če je
bila izterjava neuspešna in iz
ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški
presegajo dolgovani znesek,
ali pa je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z
izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove
družine.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška
dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz
prvega odstavka tega člena ne
všteva.
(3) Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet v zaključnem računu proračuna Občine
Mengeš za leto 2021.
11. člen
(prosta denarna sredstva)
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenije in poslovne
banke ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan. O
naložbah prostih denarnih sredstev župan
poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Mengeš za prvo
polletje leta 2021 in v zaključnem računu
proračuna Občine Mengeš za leto 2021.

pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Za kritje presežka odhodkov
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb
ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži
do višine 450.000 EUR.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2021 ne
smejo zadolževati in ne smejo
izdajati poroštev.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 13/18), 17. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15) in 97. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – uradno
prečiščeno besedilo in 3/20) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 16. redni seji
dne 10. decembra 2020 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

12. člen
(nadzor porabe javnih sredstev)

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V
primeru nenamenske porabe ali odklonitve

Številka: 102-16/2020
Datum: 10.12.2020

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mengeš za
leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so
prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do
ravni podskupine kontov.

Franc Jerič
župan

(2) Splošni del proračuna se na
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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D. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov 							
J. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		

Proračun leta 2022
7.685.390,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)								

7.100.600,00

70 DAVČNI PRIHODKI						
700 Davki na dohodek in dobiček							
703 Davki na premoženje								
704 Domači davki na blago in storitve						
706 Drugi davki in prispevki

5.811.035,00
4.653.345,00
1.046.090,00
110.600,00
1.000,00

Skupina/Podskupina kontov 							
71 NEDAVČNI PRIHODKI						
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja				
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni						
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki							

Proračun leta 2022
1.289.565,00
1.022.965,00
6.000,00
46.500,00
4.000,00
210.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI								
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev			

10.000,00
0,00
10.000,00

73 PREJETE DONACIJE								
730 Prejete donacije iz domačih virov							
731 Prejete donacije iz tujine							

0,00
0,00
0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI								
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančinih institucij			
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
				

574.790,00
198.374,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

376.416,00
10.878.908,00

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

2.262.684,00
366.851,00
68.070,00
1.738.423,00
38.800,00
50.540,00

41 TEKOČI TRANSFERI						
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			
413 Drugi tekoči domači transferi						

2.889.017,00
525.834,00
339.900,00
2.023.283,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev						

5.644.994,00
5.644.994,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki 							
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
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82.213,00
0,00
82.213,00
-3.193.518,00

E.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
											
Skupina/Podskupina kontov 							
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)			
F.

RAČUN FINANCIRANJA
											
Skupina/Podskupina kontov 							
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje 							
VIII. ODPLAČILA DOLGA 								
55 ODPLAČILA DOLGA								
550 Odplačila domačega blaga 						
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 		

Proračun leta 2022
3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00

			

(4) Posebni del proračuna do
ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Mengeš.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
(1) Proračun se izvršuje skladno
z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonski-

mi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
(2) Proračun se izvršuje na ravni
proračunske postavke - konta.
(3) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora
biti za tekoče leto usklajen z
veljavnim proračunom.
(4) Za izvrševanje proračuna
je odgovoren župan Občine
Mengeš.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
opredeljeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80.
člena ZJF.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje
pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O

prerazporeditvah

pravic

46.482,00
3.240.000,00
3.193.518,00
0,00

porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami odloča
župan. Pravice porabe na posamezni proračunski postavki
se s prerazporeditvijo lahko
spremenijo za največ 40 %
oziroma do 50.000,00 EUR v
posameznem primeru.
(3) Župan lahko na predlog finančne
službe
občinske
uprave v okviru posamezne
proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske
porabe.
(4) Župan poroča občinskemu
svetu o izvedenih prerazporeditvah v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Mengeš za prvo polletje leta
2022 in v zaključnem računu
proračuna Občine Mengeš za
leto 2022.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 9/2020, 16. december 2020
1300

Proračun leta 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v EUR

X. NETO ZADOLŽEVANJE 							
XI. NETO FINANCIRANJE					
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.

v EUR

izhodiščne vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % izhodiščne
vrednosti mora predhodno potrditi občinski svet.

(1) Neposredni uporabnik lahko
v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme
presegati 70 % pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere,
ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v
drugem in tretjem odstavku
tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na
podlagi predhodnega soglasja
občinskega sveta.
(5) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh
pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in
drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20 %

(2) Župan lahko potrjuje investicijsko dokumentacijo do
višine 200.000,00 EUR.
(3) Novi projekti se uvrstijo v
načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega
sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
1.

(1) Proračunski skladi so:
podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF
(2) V proračunsko rezervo se v
letu 2022 razporedi 540 EUR.
(3) Na predlog finančne službe
občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
višine 50. 000 EUR župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S
PREMOŽENJEM OBČINE

bila izterjava neuspešna in iz
ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški
presegajo dolgovani znesek,
ali pa je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z
izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove
družine.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška
dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz
prvega odstavka tega člena ne
všteva.
(3) Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet v zaključnem računu proračuna Občine
Mengeš za leto 2022.
11. člen
(prosta denarna sredstva)
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenije in poslovne
banke ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan. O
naložbah prostih denarnih sredstev župan
poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Mengeš za prvo
polletje leta 2022 in v zaključnem računu
proračuna Občine Mengeš za leto 2022.

9. člen
(načrt ravnanja)

12. člen
(nadzor porabe javnih sredstev)

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad
5.000,00 EUR, župan pa načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem občine za
nepremičnine v posamični vrednosti do
5.000,00 EUR. Župan sprejme tudi načrt
ravnanja s premičnim premoženjem.

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V
primeru nenamenske porabe ali odklonitve
pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

10. člen
(odpis dolga)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko
župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 EUR, če je

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Za kritje presežka odhodkov
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka iz-
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datkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do
višine 3.900.000 EUR.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2022 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati
poroštev.

SKLEP
O SPREJEMU NAČRTA RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
ZA LETO 2021 IN
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2022
I.

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 17.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 16. redni seji
dne 10. decembra 2020 sprejel

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
za leto 2021 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022.

SKLEP
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA SLOVENSKE CESTE«

II.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začasno financiranje v letu 2023)
V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 sta
prilogi k temu sklepu.
III.
Ta sklep začne veljati skupaj z Odlokom
o proračunu Občine Mengeš za leto 2021
in Odlokom o proračunu Občine Mengeš
za leto 2022 ter se hkrati z njima objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

II.
Investicija se bo skladno s časovnim načrtom izvajala v letu 2021.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 104-16/2020
Datum: 10.12.2020
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za
projekt: Rekonstrukcija Slovenske ceste,
ki ga je decembra 2020 izdelalo podjetje
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. in je
priloga tega sklepa.

Franc Jerič
župan

Številka: 105-16/2020
Datum: 10.12.2020

Številka: 103-16/2020
Datum: 10.12.2020
Franc Jerič
župan

-

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in
79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter
17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na 16. redni seji
dne 10. decembra 2020 sprejel

Franc Jerič
župan

PRILOGI:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2021
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2022

Na podlagi 22. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13,
55/15 - ZFisP , 96/15 - ZIPRS1617 in
13/18), 42. in 44. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za
pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
18. člena Uredbe o enotni metodologiji za

Na podlagi 22. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15
- ZFisP , 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18), 42.
in 44. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 44/07 in 54/10), 18. člena Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravna-
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vo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10
in 27/16) in 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 16.
redni seji dne 10. decembra 2020 sprejel
SKLEP
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA ZA PROJEKT »PROSTORSKA PREUREDITEV OŠ MENGEŠ«
I.
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za
projekt: Prostorska preureditev OŠ Mengeš, ki ga je novembra 2020 izdelalo podjetje IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, Ljubljana in je priloga tega sklepa.

II.
Investicija se bo skladno s časovnim načrtom izvajala v letih 2021 - 2023.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 16. redni seji dne 10. decembra 2020
sprejel naslednji

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 106-16/2020
Datum: 10.12.2020
Franc Jerič
župan

1. Povprečna gradbena cena ( PGC ) za 1 m2 stanovanjske površine na območju
občine Mengeš znaša:

S K L E P
O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 TER
VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNO USTANOVITEV
SLUŽNOSTI
l.

1.013,47 EUR/m2.

2. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča, ki je v
lasti Občine Mengeš in v naravi predstavlja manjšo povečavo gradbene parcele
sosednjega zemljišča na območju občine Mengeš, je za posamezna območja
potrebno upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša

8% od PGC,

- območje naselja Loka pri Mengšu

7% od PGC,

- območje naselja Topole in Dobeno

6% od PGC.

3. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča Občini
Mengeš, ki v naravi predstavlja zemljišča, ki so bila ali bodo uporabljena za
gradnjo javnih cest in drugih javnih površin, je za posamezna območja potrebno
upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša

2% od PGC,

- območje naselja Loka pri Mengšu

1,75% od PGC,

- območje naselja Topole in Dobeno

1,50% od PGC.

4. Pri izračunu odškodnin za trajno ustanovitev služnosti vgradnje in vzdrževanja
komunalne infrastrukture za 1 m2 zemljišča je za posamezna območja potrebno
upoštevati naslednje odstotke od PGC, glede na območje in namembnost
zemljišča:
KMETIJSKO
. - območje naselja Mengša

STAVBNO

0,15% od PGC,

1% od PGC,

- območje naselja Loka pri Mengšu

0,13% od PGC,

0,9 % od PGC,

- območje naselja Topole in Dobeno

0,11% od PGC,

0,8 % od PGC.

ll.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

Številka: 107-16/2020
Datum: 10.12.2020
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Franc Jerič
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) in 2. člena Odloka o komunalnih
taksah v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 16/96, 38/98, 6/99 in
6/01) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 16. redni seji dne 10. decembra 2020
sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE
ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE
ZA LETO 2021

I.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 - odl.
US, 44/97 - ZSZ, 101/13 - ZDavNepr in
22/14 - odl. US), prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZUreP-1
in 110/02 - ZGO-1), 404. člena Zakona
o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12,
94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14
- odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B,
90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 - ZJF-H,
36/19, 66/19 in 145/20 - odl. US), 17. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 30/97 in 5/01) in 17. člena Statuta
občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine
Mengeš na 16. redni seji dne 10. decembra
2020 sprejel

Vrednost točke za izračun komunalne takse za leto 2021 znaša 0,0558 evra.
SKLEP
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2021

Vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Mengeš za leto 2021 znaša
0,00124968 evra.

Številka: 108-16/2020
Datum: 10.12.2020
Franc Jerič
župan

SKLEP
O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ
ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU,
UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE
ZA LETO 2021
I.
Priznanja Občine Mengeš se podeljuje za
prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju občanov, razvoju in
ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in v širši
skupnosti.
II.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo
posameznikom, skupinam in pravnim
osebam.

I.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/11) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 16. redni seji dne 10. decembra 2020
sprejel

III.
Za leto 2021 bodo podeljena naslednja
priznanja:
•
•
•

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 109-16/2020
Datum: 10.12.2020
Franc Jerič
župan

1 zlato priznanje,
2 srebrni priznanje,
3 bronasta priznanja.

−

Zlato priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini
za več kot 30-letno delo
oziroma
pravni osebi za več kot 50-letno delo.
− Srebrno priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 20-letno delo oziroma
pravni osebi za več kot 40-letno delo.
− Bronasto priznanje Občine Mengeš
se podeli posamezniku oziroma skupini za več kot 15-letno delo oziroma
pravni osebi za več kot 30-letno delo.
Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke lahko podajo posamezniki, skupine in pravne osebe, ki imajo stalno
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prebivališče oziroma sedež v občini Mengeš.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:
− ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
− ime in priimek, rojstne podatke in naslov predlaganega kandidata oziroma
naziv in naslov pravne osebe, ki je
predlagana za priznanje;
− vrsto priznanja;
− podrobnejšo obrazložitev predloga.
Predlagatelj sebe ne more predlagati za
podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti
predložen v pisni obliki najkasneje do 3.
marca 2021, v zapečateni ovojnici na naslov Občinski svet Občine Mengeš, Komisija za podelitev priznanj, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, z napisom Predlog za
podelitev priznanja – ne odpiraj.
Nepopolnih predlogov in predlogov, ki
bodo prispeli po roku, Komisija za podelitev priznanj ne bo upoštevala.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/10) in 17. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 16. redni seji, dne 10. decembra 2020 sprejel
SKLEP
O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE ZA
LETO 2021
I.
Višina posamezne Trdinove nagrade za
leto 2021 znaša 1.000,00 evrov v neto znesku.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 111-16/2020
Datum: 10.12.2020

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Franc Jerič
župan

Številka: 110-16/2020
Datum: 10.12.2020
Franc Jerič
župan
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Na podlagi 11., 16., 17. in 18. člena
Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda (Ur. vestnik Občine
Domžale st. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Ur.
list RS, st. 42/08, 38/10 in 6/14; Ur. vestnik
Občine Mengeš, st. 3/08, 2/09, 10/10 in 7/13;
Ur. vestnik Občine Trzin, st. 11/07, 3/09,
6/10 in 6/13; Uradne objave Glasila Občine
Komenda, st. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik
Občine Cerklje na Gorenjskem, st. 3/13)
ter 2. odstavka 9. člena Pogodbe o najemu

infrastrukturnih objektov in naprav st. 478048/2009 z dne 31.12.2009 je Skupni organ
občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje
na Gorenjskem, Komenda in Trzin sprejel
CENIK
obračuna storitve gospodarske javne
službe čiščenja komunalne odpadne
vode v občinah Domžale, Kamnik,
Mengeš, Cerklje na Gorenjskem,
Komenda in Trzin

Zaračunana cena storitve javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode je
sestavljena iz:
• omrežnine, ki se zaračunava vsem
uporabnikom storitve javne službe čiščenja
komunalne odpadne vode na CČN
• cene storitve čiščenja komunalne
odpadne vode ali cene storitev, povezanih
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami (mKČN) - čiščenje
vsebine / blata

1. CENA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
cene v EUR/m3
obračunska postavka
storitev čiščenja komunalne odpadne vode

cena brez DDV
0,5506

DDV 9,5 %
0,0523

cena z DDV
0,6029

V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini
dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP
CČN d.o.o.).
2. CENA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN mKČN –
ČIŠČENJE VSEBINE / BLATA
cene v EUR/m3
obračunska postavka

cena brez DDV

DDV 9,5 %

cena z DDV

0,0199

0,0019

0,0218

storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN čiščenje vsebine / blata

V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se
zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine
greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.).
3. OMREŽNINA
cene v EUR/mesec
obračunska postavka

cena brez DDV

DN < 20

2,4266

DDV 9,5 %
0,2305

cena z DDV
2,6571

20< DN< 40

7,2797

0,6916

7,9713

40< DN <50

24,2656

2,3052

26,5708

50 < DN < 65

36,3984

3,4578

39,8562

65 < DN < 80

72,7967

6,9157

79,7124

80 < DN <100

121,3279

11,5262

132,8541

100 < DN < 150

242,6557

23,0523

265,7080

Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava
glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012,
109/2012, 76/17, 78/19) in veljavnim
sklepom o sprejemu cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki

ga je sprejel Skupni organ občin Domžale,
Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem,
Komenda in Trzin dne 5. 11. 2020.
Cenik se uporablja od 1. 1. 2021 dalje.
Številka: OGJS/0142-22/2020
Domžale, 25. 11. 2020

Toni Dragar
vodja skupnega organa
zanj direktorica JP CČN Domžale –
Kamnik d.o.o.
Dr. Marjeta Stražar
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