URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 10/2014, 12. december 2014

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 in 40/12-ZUJF) ter 22. in 35. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 2.
redni seji, dne 27.11.2014 sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI DELOVNIH
TELES OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MENGEŠ
1. Stalna delovna telesa
1. člen
(stalna delovna telesa)
Ustanovijo se naslednja delovna telesa Občinskega sveta Občine Mengeš:
1. Odbor za okolje in prostor,
2. Odbor za gospodarstvo, finance in proračun,
3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti,
4. Odbor za statutarno pravne zadeve.
Stalna delovna telesa imajo pristojnosti in
naloge v skladu s Statutom Občine Mengeš, Poslovnikom Občinskega sveta Občine Mengeš in tem Odlokom.
2. člen
(delovno področje Odbora
za okolje in prostor)
Delovno področje Odbora za okolje in
prostor so naslednja področja iz pristojnosti Občinskega sveta:
- prostorsko načrtovanje in občinski prostorski akti,
- prostorski ukrepi,
- komunalna in prometna infrastruktura,
- varovanje okolja,
- zaščita in reševanja,
- stavbna zemljišča in stanovanjska gradnja,
- kmetijska zemljišča in razvoj kmetijstva,
- področje okolja in prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti.

3. člen
(delovno področje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun)
Delovno področje Odbora za gospodarstvo, finance in proračun so naslednja področja iz pristojnosti Občinskega sveta:
- proračun ter finančno in materialno poslovanje občine,
- finančna priprava in izvedba investicij,
- zadolževanje občine,
- finančne naložbe,
- razpolaganje z občinskim premoženjem,
- finančno poslovanje gospodarskih javnih služb in javnih podjetij.
4. člen
(delovno področje Odbora za družbene
in društvene dejavnosti)
Delovno področje Odbora za družbene in
društvene dejavnosti so naslednja področja
iz pristojnosti Občinskega sveta:
- predšolska, šolska vzgoja in izobraževanje,
- socialna in zdravstvena dejavnost,
- kulturne, športne in druge društvene dejavnosti,
- turistična dejavnost in razvoj turizma.
5. člen
(delovno področje Odbora za
statutarno pravne zadeve)
Delovno področje odbora za statutarno
pravne zadeve je preverjanje medsebojnih usklajenosti občinskih splošnih aktov
in njihova usklajenost z ustavo, zakoni in
drugimi predpisi ter oblikovanje in objavljanje prečiščenih besedil občinskih splošnih aktov.
2. Začasna delovna telesa
6. člen
(ustanovitev in delovno področje)
Zaradi razrešitve posameznega vprašanja
ali za oblikovanje določenega predloga iz
pristojnosti Občinskega sveta, lahko Občinski svet s sklepom ustanovi začasno delovno telo (komisijo, strokovno skupino,
delovno skupino, ipd.).
Občinski svet s sklepom iz prvega odstavka delovnemu telesu določi delovno področje oziroma nalogo.

3. Sestava delovnih teles
7. člen
(sestava delovnih teles)
Stalna delovna telesa imajo predsednika in
pet članov, od katerih se predsednik in najmanj dva člana izvolita izmed članov Občinskega sveta, največ trije pa lahko izmed
občanov Občine Mengeš.
Predsednika v času njegove odsotnosti nadomešča namestnik predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani stalnega delovnega
telesa.
Začasna delovna telesa imajo število članov kakor v posameznem primeru določi
Občinski svet s sklepom o ustanovitvi začasnega delovnega telesa. Člani začasnega
delovnega telesa so lahko člani Občinskega sveta lahko pa tudi drugi občani Občine
Mengeš.
4. Spor o pristojnosti
8. člen
(spor o pristojnosti)
Kadar dva ali več delovnih teles ocenjujeta, da določena zadeva spada v njegovo
pristojnost (pozitivni kompetenčni spor),
ali kadar vsa delovna telesa ocenijo, da
niso pristojna (negativni kompetenčni
spor), o pristojnosti odloči Občinski svet.
5. Strokovna in administrativna pomoč
9. člen
(strokovna in administrativna pomoč)
Župan in občinska uprava sta dolžna stalnim in začasnim delovnim telesom Občinskega sveta zagotoviti vso potrebno strokovno in administrativno pomoč, potrebno
za nemoteno uspešno izvajanje njihovih
nalog (priprava gradiv, vabil, izdelava zapisnikov ipd.).
6. Prehodna in končna določba
10. člen
(izvolitev stalnih delovnih teles)
Občinski svet mora izvoliti stalna delovna
telesa iz tega odloka v roku 60 dni od dneva njegove uveljavitve.
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11. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 2. seji, dne 27.
novembra 2014 sprejel
SKLEP

Številka: 5-2//6
Datum: 27.11.2014

Župan
Franc JERIČ

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 2. seji, dne 27.
novembra 2014 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SMERNIC
OBČINE MENGEŠ ZA IZDELAVO
PRORAČUNA ZA LETI 2015 IN 2016
IN ZA IZDELAVO NAČRTA
RAZVOJNIH PROGRAMOV
OD 2015 DO 2018
1. Sprejmejo se smernice za izdelavo proračuna za leti 2015 in 2016 ter za izdelavo Načrta razvojnih programov za leta od
2015 do 2018.

O IMENOVANJU SVETA ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU
Občinski svet Občine Mengeš imenuje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v sestavi:
1. Štefan Kovač, Kolodvorska cesta 2b,
Mengeš - predsednik
2. Franc Šuštar, Šubljeva ulica 4, Mengeš član
3. Franc Zabret, Topole, Topole 16a, Mengeš - član
4. Milan Kralj, Loka pri Mengšu, Trzinska
cesta 29, Mengeš - član
5. Jože Brojan, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 40, Mengeš - član
6. Martina Šorn Povšnar, Zoranina 25,
Mengeš - članica
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 7-2//6
Datum: 27.11.2014

2. Predlog proračuna Občine Mengeš za
leto 2015 in 2016 je za vse skupine programske klasifikacije pripravljen tako, da
so ločeno planirani izdatki za:

Župan
Franc JERIČ

- zakonske obveznosti
- možne nadstandarde
- v preteklosti sprejete dogovorjene programe

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 2. seji, dne 27.
novembra 2014 sprejel

Potrebe na posameznih področjih naj se
opredelijo glede na prioriteto.

SKLEP

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 6-2//6
Datum: 27.11.2014

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
PODELJEVANJE PRIZNANJ
Župan
Franc JERIČ

Občinski svet Občine Mengeš imenuje Komisijo za podeljevanje priznanj v sestavi:

1. Sašo Lemič, Muljava 9, Mengeš
2. Justina Jerič, Loka pri Mengšu, Testenova ulica 101, Mengeš
3. Ljiljana Ošep, Svetčeva ulica 5, Mengeš
4. Franc Bevk, Kolodvorska cesta 5, Mengeš
5. Anna Nizza, Hribarjeva ulica 24, Mengeš
6. Stanislav Golob, Ul. dr. Zajca 8, Mengeš
7. Anton Hribar, Gregčeva ulica 4, Mengeš
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 8-2//6
Datum: 27.11.2014
Župan
Franc JERIČ

Na podlagi 7. člena Odloka o Uradnem
vestniku Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 6/09) dajem
URADNI POPRAVEK
ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST V OBČINI
MENGEŠ
V 7. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 7/14), se pod zaporedno številko 37, v stolpcu »Dolžina odseka
v občini [m]«, obstoječi zapis »332« nadomesti z »284«.
V zadnji vrstici tabele se obstoječi zapis
»44.466 m« nadomesti z »44.418 m«.
Ta uradni popravek se objavi v Uradnem
vestniku Občine Mengeš.
Marija Kos
Direktorica občinske uprave

			

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) ter
47. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01,
8/06) izdajam
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SKLEP
O IMENOVANJU PODŽUPANA
OBČINE MENGEŠ
Za podžupana Občine Mengeš se imenuje:
Bogo Ropotar, roj. 04. 02. 1962, Kersnikova 29, 1234 Mengeš
2.
Imenovani podžupan bo opravljal funkcijo
nepoklicno in v skladu z nalogami, za katere ga bom iz svoje pristojnosti pooblastil
župan občine.
3.
V primeru predčasnega prenehanja mojega mandata župana, bo funkcijo župana
v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana,
opravljal imenovani, podžupan občine.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporabljati pa se prične z dnem 23. 10. 2014.
Številka: 030/04-2014-1
Datum: 24.10.2014
Župan
Franc JERIČ

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu
občine za leto 2014. Obseg prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih
izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 11/11 - ZJN-UPB4, 110/11 –
ZDIU12; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Mengeš za leto 2014
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/13,
3/13, 6/14, 7/14), v nadaljevanju Odlok.

4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za
izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in Odloka
o proračunu Občine Mengeš za leto 2014.

O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2015
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno
financiranje Občine Mengeš (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko
občina zadolži do višine, ki je potrebna za
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

SKLEP

Številka: 410-17/2014
Datum: 8.12.2014

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v
enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do
31. marca lanskega leta. Obseg odhodkov in
drugih izdatkov v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2014 je znašal 809.278,00 evrov.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v
43. Členu ZJF oziroma v odloku o proračunu
se v obdobju začasnega financiranja lahko
povečajo ali zmanjšajo.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko
neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41.,
43. In 44. Člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v
tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun
občine za leto 2015.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 11/11 ZJN-UPB4, 110/11 – ZDIU12), 45. člena
in Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je
župan Občine Mengeš, dne 8. 12. 2014
sprejel

7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
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Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič
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