URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 13/2019, 17. december 2019

URADNI VESTNIK
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 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) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 10. redni seji dne 12. decembra 2019
sprejel

A.

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mengeš za
leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

V splošnem delu proračuna so prikazani
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

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

Proračun leta 2020
7.663.390,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)								

6.684.943,00

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

5.492.714,00
4.335.004,00
1.046.110,00
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 2020
1.192.229,00
897.129,00
6.000,00
74.500,00
4.500,00
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 javnosfinančinih institucij			
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav						

968.447,00
939.021,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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29.426,00
10.450.688,00

v EUR
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in druhi izdatki zaposlenim						
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost					
402 Izdratki za blago in storitve							
403 Plačila domačih obresti							
409 Rezerve									

2.226.007,00
360.931,00
68.910,00
1.725.626,00
20.000,00
50.540,00

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

2.751.229,00
515.394,00
339.775,00
1.896.060,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev						

5.457.941,00
5.457.941,00

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.)
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)			

15.511,00
0,00
15.511,00
-2.787.298,00
v EUR
Proračun leta 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C.
RAČUN FINANCIRANJA
											

v EUR

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

Proračun leta 2020
1.500.000,00
1.500.000,00500
1.500.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00

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

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

-1.417.298,00
1.370.000,00
2.787.298,00
1.500.000,00

proračunske postavke, te pa na podskupine 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PROkontov in konte, določene s predpisanim RAČUNA
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračun3. člen
skih postavk – kontov in načrt razvojnih
(izvrševanje proračuna)
programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Mengeš.
Proračun se izvršuje skladno z določbami
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zakona, ki ureja javne finance in podzakon- Skupni obseg prevzetih obveznosti neposreskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi dnega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo
in tega odloka.
v prihodnjih letih za investicijske odhodke
in investicijske transfere, ne sme presegati
Proračun se izvršuje na ravni proračunske 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
postavke - konta.
načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposreVeljavni načrt razvojnih programov tekoče- dnega uporabnika, ki bodo zapadle v plačiga leta mora biti za tekoče leto usklajen z lo v prihodnjih letih za blago in storitve in
veljavnim proračunom.
za tekoče transfere, ne sme presegati 25 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
Za izvrševanje proračuna je odgovoren
neposrednega uporabnika.
župan Občine Mengeš.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je
določeno v drugem in tretjem odstavku tega
4. člen
člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo
(namenski prihodki in odhodki proračuna) na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
opredeljeni v prvem stavku prvega odstavka Omejitve iz drugega in tretjega odstavka
43. člena Zakona o javnih financah.
tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica pre5. člen
ide oziroma lahko preide iz najemodajalca
(prerazporejanje pravic porabe)
na najemnika, in prevzemanje obveznosti za
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalOsnova za prerazporejanje pravic porabe je nih storitve in drugih storitev, potrebnih za
zadnji sprejeti proračun, spremembe prora- operativno delovanje neposrednih uporabničuna ali rebalans proračuna.
kov.
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 €
v posameznem primeru.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave župan odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih
financah do višine 50.000 €.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu
o izvrševanju proračuna Občine Mengeš
za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem
računu proračuna Občine Mengeš za leto
2020.

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
€, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem občine za nepremičnine v
posamični vrednosti do 5.000,00 €. Župan
sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim
premoženjem.
10. člen
(odpis dolga)

Župan lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20 % izhodiščne
Župan lahko na predlog za finance pristoj- vrednosti mora predhodno potrditi občinski
nega organa občinske uprave v okviru po- svet.
samezne proračunske postavke prerazporeja
sredstva med posameznimi konti oziroma Župan lahko potrjuje investicijsko dokuekonomskimi nameni proračunske porabe. mentacijo do višine 200.000,00 €.
Župan poroča občinskemu svetu o izvedenih
prerazporeditvah v poročilu o izvrševanju
proračuna Občine Mengeš za prvo polletje
leta 2020 in v zaključnem računu proračuna
Občine Mengeš za leto 2020.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena Zakona o javnih financah, lahko
župan dolžniku do višine 300,00 € odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, 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 dolNovi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih žnika in njegove družine. Župan z odpisom
programov na podlagi odločitve občinskega dolgov seznani občinski svet v zaključnem
sveta.
računu proračuna Občine Mengeš za leto
2020.
8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je proračunska rezerva,
oblikovana v skladu z zakonom, ki ureja
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu javne fifnance.
razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih Neporabljena sredstva proračunske rezerve
programov, če so zanj načrtovane pravice iz preteklih let se prenesejo v proračun za
porabe na proračunskih postavkah v spreje- leto 2020. V letu 2020 se za proračunsko retem proračunu.
zervo nameni dodatnih 540 €.

11. člen
(prosta denarna sredstva)
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenijo 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
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leta 2020 in v zaključnem računu proračuna javi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
Občine Mengeš za leto 2020.
uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
12. člen
(nadzor porabe javnih sredstev)

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Župan oziroma pooblaščeni delavec ob- Številka: 61-10/7
činske uprave ima pravico nadzirati porabo Datum: 12. 12. 2019
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.

»imajo sedež društva v občini Mengeš ali
imajo sedež društva izven občine Mengeš,
vendar je med člani društva vsaj 15 občanov občine Mengeš s stalnim prebivališčem
v občini Mengeš oziroma vsaj 15 uporabnikov programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš,«.
(3) Peta alinea se spremeni tako, da glasi: »imajo humanitarno, invalidsko ali socialno
Franc Jerič dejavnost opredeljeno v svojih aktih;«.
župan
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda
nov drugi odstavek, ki se glasi: »Društva,
ki imajo sedež izven občine Mengeš lahko
prijavijo največ tri programe ali projekte.«.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA

3. člen

13. člen
(obseg zadolževanja občine)

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in
82. člena Poslovnika Občinskega sveta ObZa financiranje investicij se občina v letu
čine Mengeš (Uradni vestnik Občine Men2020 lahko zadolži do višine 1.500.000,00 €. geš, št. 9/17 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 10.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, redni seji dne 12. decembra 2019 sprejel
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, se v letu 2020 ne smejo zadolževati
PRAVILNIK
in ne smejo izdajati poroštev.
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČPROGRAMOV IN PROJEKTOV V
BA
OBČINI MENGEŠ
14. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

1. člen

(1) V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov
v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 6/11 in 2/14) se v napovednem
stavku 4. člena črta besedilo: »so registrirana za izvajanje humanitarne ali socialne
15. člen
dejavnosti oziroma imajo humanitarno ali
(uveljavitev odloka)
socialno dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu in«.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po ob- (2) Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:

V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.

Drugi odstavek 8. člena se črta. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Priloga pravilnika: Merila in kriteriji za
ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in
socialnih programov in projektov, se nadomesti z novo prilogo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 62-10/7
Datum: 12.12.2019
Franc JERIČ
župan
Priloga: Merila in kriteriji za ocenjevanje in
vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov.

MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
Občina Mengeš bo za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov ocenila in ovrednotila predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih meril in kriterijev.

1.
2.
3.

(maksimalno število točk, ki jih lahko
prijavitelj doseže)
170 točk
250 točk
50 točk

MERILA IN KRITERIJI
sedež društva in delovanje društva v javnem interesu
dostopnost programa ali projekta
izdelani cilji in izvedba programa ali projekta
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4.
5.

finančna konstrukcija programa ali projekta
100 točk
programi pomoči, prireditve, obiski, razna srečanja, izobraževanje in razne
akcije
1.

1.1
1.2

SEDEŽ DRUŠTVA IN DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU (kriterij 1)
sedež društva
delovanje društva v javnem interesu

150 točk
20 točk

1.1 Sedež društva
Društvo ima sedež v občini Mengeš.
150 točk
Društvo ima sedež izven občine Mengeš, vendar ima več kot 30 njegovih članov stalno 50 točk
prebivališče v občini Mengeš.
Društvo ima sedež izven občine Mengeš, vendar imata najmanj 15 in največ 29 njegovih 30 točk
članov stalno prebivališče v občini Mengeš.
1.2 Delovanje društva v javnem interesu
Društvo ima izdano veljavno Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu.
Društvo nima izdane veljavne Odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu.

20 točk
0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po kriteriju številka ena (1), je 170.
2. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 2)
2.1
2.2

lokacija izvajanja programa ali projekta

150 točk
število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno 100 točk
prebivališče v občini Mengeš (ni nujno, da so koristniki programa ali projekta
tudi člani društva)

2.1 Lokacija izvajanja programa ali projekta
150 točk

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Mengeš.

50 točk
Program ali projekt se deloma izvaja v občini Mengeš.
Program ali projekt se izvaja izven občine Mengeš.
20 točk
2.2 Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš in jim je
program ali projekt tudi namenjen (ni nujno,
da so koristniki programa ali projekta tudi člani društva).
minimalno dva (2) in največ devetinštirideset (49) uporabnikov (koristnikov) programa ali 20 točk
projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš, ki jim je program ali projekt tudi namenjen
minimalno petdeset (50) in maksimalno devetindevetdeset (99) uporabnikov (koristnikov) 50 točk
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš, ki jim je program ali projekt
tudi namenjen
nad sto (100) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini 100 točk
Mengeš, ki jim je program ali projekt tudi namenjen
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po kriteriju številka dve (2), je 250.
3.
3.1

IZDELANI CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 3)
Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo.

50 točk

3.1 Program ali projekt ima natančno določene cilje
Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo.

50 točk
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Program ali projekt nima natančno določenih ciljev in izvedbe.

0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po kriteriju številka tri (3), je 50.
4. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 4)
4.1
4.2
4.3

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo.
Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo namembnost.
Pričakovana višina sofinanciranja programa ali projekta s strani Občine Mengeš.

25 točk
25 točk
50 točk

4.1 Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja
Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo.
Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo izvedbo.

25 točk
0 točk

4.2 Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo namembnost
Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo namembnost.
Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove namembnosti.

25 točk
0 točk

4.3 Pričakovana višina sofinanciranja programa ali projekta s strani Občine Mengeš bo ovrednotena na podlagi naslednje tabele
Delež pričakovanega sofinanciranja s strani Občine Mengeš

Število točk
50 točk
40 točk
25 točk
10 točk

od 0 % do 25 %
od 26 % do 50 %
od 51 % do 75 %
od 76 % do 100 %

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po kriteriju številka štiri (4), je 100.
5.

PROGRAMI POMOČI, PRIREDITEV, OBISKOV, RAZNA SREČANJA, IZOBRAŽEVANJA IN RAZNE AKCIJE
(Program ali projekt se vrednoti le po tisti točki, v katero prijavljeni program ali projekt sodi) – (kriterij 5)
5.1 Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva …) socialno ogroženim posameznikom, družinam in
članom društva v občini Mengeš

zbiranje in delitev pomoči v občini Mengeš skozi celotno leto oziroma stalno
zbiranje in delitev pomoči v občini Mengeš občasno

300 točk
150 točk

5.2 Programi obiskov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostarelih v
občini Mengeš
do deset (10) obiskov letno
50 točk
minimalno enajst (11) do maksimalno petdeset (50) obiskov letno
100 točk
nad petdeset (50) obiskov letno
300 točk
5.3 Organizacija humanitarne prireditve ali sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja
organizacija
prireditve

samostojne

humanitarne v občini Mengeš
200 točk

izven občine Mengeš
50 točk

sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega v občini Mengeš
organizatorja
100 točk

izven občine Mengeš
25 točk

5.4 Organizacija strokovnih srečanj ali izobraževalnih predavanj
Pri točki 5.4 dobi prijavitelj za vsako posamezno organizacijo strokovnega srečanja, ki se odvija na področju občine Mengeš ali ga
organizira društvo s sedežem v občini Mengeš, 100 točk. Za vsako posamezno organizacijo strokovnega srečanja izven občine Mengeš,
ki ga organizira društvo s sedežem izven občine Mengeš, pa 20 točk.
5.5 Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ekskurzij, izletov ali rekreativnih prireditev
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organizacija večdnevnih taborov, letovanj, Organizator ima sedež v občini Mengeš.
ekskurzij, izletov ali rekreativnih prireditev
100 točk

Organizator ima sedež izven občine
Mengeš.
20 točk

5.6 Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč, ki se odvijajo v občini Mengeš in so namenjena občanom Mengša
redna medgeneracijska srečanja do 1-krat mesečno
50 točk
redna medgeneracijska srečanja do 1-krat tedensko
100 točk
redna medgeneracijska srečanja več kot 1-krat tedensko
150 točk
5.7 Izobraževanje prostovoljcev
Pri točki 5.7 prijavitelj dobi 25 točk na posameznega prostovoljca, vendar le, če bo ta deloval na območju občine Mengeš oziroma za
občane Mengša. Prijavitelj lahko prijavi največ štiri prostovoljce.
5.8 Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
glasilo ali bilten društva in spletna stran društva
brošure z vsebinami preventivno-informativnega značaja

10 točk
20 točk

obsežnejše knjižne publikacije z vsebinami s področja preventive, zdravega načina življenja 40 točk
ali s prispevki članov društva

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 26/14), 6. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega
programa športa v občini Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/17) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 10. redni seji dne
12. decembra 2019 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2020
1. člen
(vsebina)
Občina Mengeš (v nadaljevanju: občina) v
skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, glede na
kadrovske in prostorske razmere v športu ter
na podlagi Pravilnika o postopku in merilih
za sofinanciranje Letnega programa športa v
občini Mengeš (v nadaljevanju: Pravilnik) z
Letnim programom športa v občini Mengeš
(v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2020 določi:
• vrsto in obseg športnih programov in
področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
• višino sredstev občinskega proračuna
za športne programe in področja in
• način zagotavljanja sredstev za športne
programe in področja.

v 3. členu Pravilnika in hkrati izpolnjujejo
vse pogoje, kot je to opredeljeno v 4. členu
Pravilnika.
3. člen
(vrsta športnih programov in področij)

V letu 2019 se iz sredstev proračuna občine
sofinancirajo naslednji športni programi in
področja:
• ŠPORTNI PROGRAMI:
o Programi v zavodih VIZ (ŠVOM-VIZ):
o promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja.
o Prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine (ŠVOM-P):
o celoletni športni programi otrok in
mladine.
o Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-U):
o celoletni pripravljalni programi (6/7,
8/9 in 10/11 let),
o celoletni tekmovalni programi
(12/13, 14/15 let, 16/17 in 18/19 let),
o dodatni programi kategoriziranih
športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
o Kakovostni in vrhunski šport (KŠ/
VŠ):
2. člen
o celoletni tekmovalni programi odra(izvajalci LPŠ)
slih.
o dodatni programi kategoriziranih
Pravico do sofinanciranja na področju šporšportnikov državnega razreda (DR).
ta imajo izvajalci LPŠ, kot je to opredeljeno
o dodatni programi kategoriziranih

•

•

•
•

športnikov mednarodnega razreda
(MR).
o Športna rekreacija (RE):
o celoletni netekmovalni programi odraslih
o Šport starejših (ŠSTA):
o celoletni netekmovalni programi
starejših.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
o Investicija v novogradnjo (Športna
dvorana Mengeš).
o Redno vzdrževanje športnih ploščadi (Mengeš, Loka pri Mengšu,
Topole).
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
o Izpopolnjevanje strokovnih kadrov
(programi za pridobitev/potrditev
trenerskih licenc).
o Strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
o Delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
o Športne prireditve občinskega,
regionalnega, državnega pomena
in udeležba športnikov na MT.

4. člen
(obseg športnih programov in področij)
Športi programi in področja iz 3. člena se
sofinancirajo:
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•

Športni programi, razvojne dejavnosti (izpopolnjevanje), organiziranost v
športu in športne prireditve:
––
na osnovi določb Pravilnika.
• Športni objekti in površine za šport v
naravi:
––
na osnovi neposredne pogodbe z izbranimi izvajalci.
• Razvojne dejavnosti (strokovna in informacijska podpora upravljanju športa):
––
na osnovi pogodbe z izbranim izvajalcem.
––
•
5. člen
(posebna določila LPŠ)
V letu 2020 se z LPŠ upoštevajo naslednja
posebna določila:
• ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN: v razpisanih športnih
programih se vsakemu izvajalcu prizna:
• ŠVOM-P: največ po dva (2)

programa v starostnih skupinah: do 5, do 15 in do 19
let,
•
• ŠVOM-U: največ po dva (2)
programa v starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11,
• ŠVOM-U: en (1) program v
starostnih skupinah: 12/13,
14/15, 16/17 in 18/19,
• KŠ: največ en (1) program,
• RE: največ pet (5) programov, •
• ŠSTA: največ dva (2) programa.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI: pri izpo- •
polnjevanju strokovnega kadra se vsakemu izvajalcu prizna:
• največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor bodo
imeli v 2020 priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se
sofinancira strokovni kader
(programi za pridobitev/potrditev vodniških in/ali trener-

skih licenc, ki so bili izvedeni
v letu 2019).
ŠPORTNE PRIREDITVE IN UDELEŽBA ŠPORTNIKOV NA MT:
vsakemu izvajalcu se prizna največ:
• tri (3) športne in/ali rekreacijske prireditve,
• dva (2) udeleženca mednarodnih tekmovanj (isti tekmovalec se upošteva samo enkrat).
RAZVRŠČANJE ŠPORTIH PANOG,
PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
LPŠ SE V 2020 NE IZVEDE.
ČE ŠPORTNE PROGRAME PRIJAVLJA PRIJAVITELJ, KI NI REGISTRIRAN V SKLADU Z ZAKONOM O DRUŠTVIH (ZDru-1) ALI
DRUGEM ZAKONSKEM PREDPISU, KI UREJA NEPRIDOBITNE
ORGANIZACIJE, SE PRI VREDNOTENJU PRIJAVLJENIH PROGRAMOV UPOŠTEVA KOREKCIJSKI FAKTOR (k. f. = 0,200)!

2020

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA

p. p.

ŠVOM-VIZ

promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja

18029

8.000,00 €

10,39%

0,22%

ŠVOM-P

celoletni prostočasni športni programi

18013

2.000,00 €

2,60%

0,06%

ŠVOM-U

celoletni tekmovalni programi in programi kategoriziranih
športnikov (MLR, PR)

35.500,00 €

46,10%

0,98%

KŠ/VŠ

celoletni tekmovalni programi in programi kategoriziranih
športnikov (DR, MR)

7.000,00 €

9,09%

0,19%

RE

celoletni netekmovalni programi odraslih

6.000,00 €

7,79%

0,17%

ŠSTA

celoletni netekmovalni programi starejših

1.000,00 €

1,30%

0,03%

RAZVOJ

izpopolnjevanje v športu

1.500,00 €

1,95%

0,04%

ORG

delovanje športnih društev

7.700,00 €

10,00%

0,21%

PRIR

športne prireditve in udeležba na mednarodnih tekmovanjih

6.500,00 €

8,44%

0,18%

sredstva

PODROČJA ŠPORTA SOFINANCIRANA Z JAVNIM RAZPISOM (p. p.
18013 SKUPAJ):

67.200,00 €

RAZVOJ

1.800,00 €

strokovna in informacijska podpora upravljanju športa

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ

77.000,00 €

v%

87,27%
2,34%

v % (abs.)

1,85%
0,05%

100,00%

2,12%

v%

v % (abs.)

2020

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

p. p.

OBJEKTI

športna dvorana Mengeš

18025

3.536.662,00 €

99,44%

97,33%

OBJEKTI

redno vzdrževanje športnih ploščadi: Mengeš, Loka pri
Mengšu, Topole

16031

20.000,00 €

0,56%

0,55%

sredstva

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V
NARAVI:

3.556.662,00 €

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

3.633.662,00 €

100,00%
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97,88%
100,00%

6. člen
(višina sredstev občinskega proračuna)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto
2020 in sicer:
7. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
• sredstva za izvedbo športnih programov v zavodih VIZ:
na podlagi neposredne pogodbe z izvajalcem (ZŠR Domžale).
• sredstva za izvedbo športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti, športnih prireditev:
–– na podlagi izvedbe javnega razpisa
in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
• sredstva za športne objekte in površine
za šport v naravi:
na podlagi potrjenega proračuna občine, pogodbe z izvajalcem ali z javnim
naročilom.
• sredstva za strokovno in informacijsko
podporo upravljanju športa:
na podlagi potrjenega proračuna občine, pogodbe z izvajalcem ali z javnim
naročilom.
8. člen
(javni razpis)
Na podlagi sprejetega LPŠ v občini za leto
2020 bo občinska uprava v skladu z določili
Pravilnika izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v
občini za leto 2020.

11. člen
(vsebinska povezanost)

Pri nepremičninah parc. št. 2945/7 k. o. 1938
– MENGEŠ (ID 2378891) po katastrskih
podatkih v izmeri 11m2, parc. št. 2946/11
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ k. o. 1938 - MENGEŠ (ID 2041934) po ka2020, se uporabljajo določila Pravilnika.
tastrskih podatkih v izmeri 10m2 in parc. št.
2867/9 k.o. 1938 – MENGEŠ (ID 3050130)
12. člen
po katastrskih podatkih v izmeri 8m2, se
(uveljavitev LPŠ)
vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
Ta LPŠ začne veljati naslednji dan po obja- do celote.
vi v Uradnem vestniku občine Mengeš in se
uporablja od 1. 1. 2020 dalje.
III.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

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

Številka: 63-10/7
Datum: 12.12.2019

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Franc JERIČ Številka: 64-10/7
župan Datum: 12.12.2019
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, (14/05 popr.),
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.
US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl.US: U-I286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10
popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34,
57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13, 19/15
in 61/17-GZ) in 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na
10. redni seji dne 12. decembra 2019 sprejel

9. člen
(možnosti prerazporeditev sredstev)

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

Če Komisija za izvedbo javnega razpisa
v postopku trajanja razpisa ugotovi, da
je število prijav na posameznih področjih
manjše od pričakovanj, lahko sredstva
prerazporedi na tista razpisana področja
športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.

I.

10. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2020.

Na nepremičninah parc. št. 2945/7 k. o.
1938 – MENGEŠ (ID 2378891) po katastrskih podatkih v izmeri 11m2, parc.
št. 2946/11 k. o. 1938 - MENGEŠ (ID
2041934) po katastrskih podatkih v izmeri
10m2 in parc. št. 2867/9 k.o. 1938 – MENGEŠ (ID 3050130) po katastrskih podatkih
v izmeri 8m2, se ukine javno dobro in tako
postane lastnina Občine Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš.
II.

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 10. redni seji dne
12. decembra 2019 sprejel
SKLEP
O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ
ZA POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU,
UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE
ZA LETO 2020
1.
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.
2.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo
posameznikom, skupinam in pravnim osebam.
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3.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Za leto 2020 bodo podeljena naslednja priznanja:
Številka: 65-10/7
• 1 zlato priznanje,
Datum: 12.12.2019
•
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.

Franc JERIČ
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in
2. člena Pravilnika o podeljevanju Trdinove
nagrade (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
2/10), je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 10. redni seji dne 12. decembra 2019
sprejel

Predlog za podelitev priznanj za pomembne
trajne dosežke lahko podajo posamezniki,
SKLEP
skupine in pravne osebe, ki imajo stalno O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE ZA
prebivališče oziroma sedež v občini MenLETO 2020
geš.
I.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:
Višina posamezne Trdinove nagrade za leto
− ime in priimek oziroma naziv pre- 2020 znaša 1.000,00 evrov v neto znesku.
dlagatelja;
II.
− ime in priimek, rojstne podatke in
naslov predlaganega kandidata ozi- Ta sklep začne veljati naslednji dan po objaroma naziv in naslov pravne osebe, vi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
ki je predlagana za priznanje;
− vrsto priznanja;
− podrobnejšo obrazložitev predloga. OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Predlagatelj sebe ne more predlagati za
podelitev priznanja.
Številka: 66-10/7
Datum: 12.12.2019
Predlog za podelitev priznanja mora biti
predložen v pisni obliki najkasneje do 6.
Franc JERIČ
marca 2020, v zapečateni ovojnici na nažupan
slov Občinski svet Občine Mengeš, Komisija za podelitev priznanj, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, z napisom Predlog za podelitev priznanja.
Nepopolnih predlogov in predlogov, ki
bodo prispeli po roku, Komisija za podeljevanje priznanja ne bo upoštevala.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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