URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 6/2012, 16. november 2012

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 odl. US, 76/08,
100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11 – ZDIU12) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na 15. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mengeš za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI		

Proračun leta 2012

7.383.698,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 		
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 		
		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev EU			
		

II. SKUPAJ ODHODKI 		

TEKOČI PRIHODKI (davčni in nedavčni prihodki)
					
5.466.948,00
70 DAVČNI PRIHODKI 		
700 Davki na dohodek in dobiček 		
703 Davki na premoženje 		
704 Domači davki na blago in storitve		
706 Drugi davki					

73 PREJETE DONACIJE			
730 Prejete donacije iz domačih virov		

4.657.612,00
3.649.802,00
851.810,00
151.000,00
5.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 			
809.336,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 534.336,00
712 Globe in druge denarne kazni 			
17.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 		
6.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki			
252.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
			
831.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		
461.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
370.000,00

75.000,00
75.000,00
1.010.750,00
63.511,00
947.239,00

7.639.370,00

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 					

1.873.409,00
320.336,00
54.000,00
1.464.473,00
11.000,00
23.600,00

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

2.455.582,00
95.000,00
392.650,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.310.379,00
3.310.379,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

293.999,00
1.673.933,00

255.672,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
			
Proračun leta 2012

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev			

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
5.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
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5.000,00
5.000,00

5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

VII. ZADOLŽEVANJE

Proračun leta 2012

		

0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA 		

65.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 				
55 ODPLAČILO DOLGA		
550 Odplačila kreditov poslovnim bankam		

0,00

65.000,00
65.000,00

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

315.672,00
65.000,00
255.672,00
315.672,00

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 podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Mengeš.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Župan
Franc Jerič

Številka: 120-15/2012
Datum: 18.10.2012

Priloge:
1. Posebni del proračuna Občine Mengeš za leto 2012
2. Načrt razvojnih programov 2012–2014

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/2008) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 15. redni seji, dne 18.
oktobra 2012 sprejel

Stroške za izdelavo in za postavitev tabel z
imenom ulice nosi Občina Mengeš.

svet Občine Mengeš na svoji 15. seji dne
18. oktobra 2012 sprejel

3. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

PRAV I LN I K
O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI
DRUŠTEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA
IZ PRORAČUNA OBČINE
MENGEŠ

ODLOK
O POIMENOVANJU ULICE V
UREDITVENEM OBMOČJU
ME23/2 – S PRI CEGVENCI ZAHOD
MENGEŠ
1. člen
V občini Mengeš se na ureditvenem območju ME23/2-S Pri Cegvenci zahod Mengeš poimenuje ulica:
- Pod Žečkom
2. člen
Vse postopke v zvezi s poimenovanjem
ulic v skladu s tem Odlokom opravi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Domžale, Ljubljanska 80,
Domžale.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 119-15/2012
Datum: 18.10.2012

I. SPLOŠNE DOLOČBE
Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US,
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 –
Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12ZUJF), 7. člena Zakona o javnih financah
– uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list
RS, št. 11/11 in 40/12) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski

1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za izvajanje, ovrednotenje
in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov društev v občini Mengeš, ki delujejo na področju kmetijstva (v nadaljnjem
besedilu: društva).
2. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo
letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju, se določi v proračunu Občine
Mengeš za posamezno proračunsko leto.
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II. POSTOPEK DODELITVE
SREDSTEV
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev
po sprejemu proračuna poteka po naslednjem zaporedju:
• priprava in objava javnega razpisa,
• zbiranje vlog,
• pregled in vrednotenje prispelih vlog
ter odločanje o razdelitvi razpoložljivih
sredstev v upravnem postopku,
• sklepanje pogodb,
• nakazilo pripadajočih finančnih sredstev
in spremljanje izvajanja pogodb.
4. člen
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
• da predložijo potrdilo o registraciji,
• da imajo kmetijsko dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu,
• da imajo sedež društva v občini Mengeš ali imajo sedež društva izven občine
Mengeš, vendar je med člani najmanj
10 občanov občine Mengeš s stalnim
prebivališčem v občini Mengeš,
• da delujejo na območju občine Mengeš,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
• da redno – letno, do 31. marca, dostavijo občinski upravi poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta,
• da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni
podlagi.
5. člen
Z javnim razpisom se določi:
• področja dejavnosti, ki so predmet
sofinanciranja,
• okvirno višino finančnih sredstev za
predmet javnega razpisa,
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji,
• vsebina dokumentacije, ki jo morajo
vlagatelji priložiti k vlogi,
• merila in kriterije, po katerih se vloge
ocenjujejo,
• obdobje za porabo sredstev,
• rok za prijavo,
• način oddaje vlog,
• rok, v katerem bodo prosilci obveščeni
o izidu javnega razpisa.

6. člen
Predloge programov in projektov oziroma vloge obravnava tričlanska strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
Občine Mengeš. Strokovna komisija se
imenuje za vsako proračunsko leto posebej.
Administrativno-tehnične naloge, povezane s sofinanciranjem po tem pravilniku,
vodi občinska uprava.
7. člen
Vloge, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda strokovna komisija. Vloge,
ki niso prispele v razpisnem roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge strokovna
komisija vlagatelja pozove, da v roku 8
delovnih dni od dneva prejema poziva
vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega
roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinski
upravni organ vlogo s sklepom zavrže.
Strokovna komisija na podlagi kriterijev
in meril iz 9. in 10. člena tega pravilnika pripravi predlog dodelitve sredstev
(sofinanciranja) in ga predloži občinski
upravi.
8. člen
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči z odločbo v upravnem postopku.
Z društvom sklene Občina Mengeš pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da
društvo ne podpiše pogodbe v določenem
roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.
III. KRITERIJI IN MERILA
9. člen
Strokovna komisija v postopku predloga dodelitve sredstev upošteva naslednje
kriterije:
• poročilo o delu preteklega leta, vrednost izvedenih aktivnosti z dokazili
(računi oz. dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti; za
aktivnosti brez dokazil je lahko predložena izjava o višini sredstev posamezne
aktivnosti, podpisana s strani odgovorne
osebe) in finančno ovrednoten program
dela za tekoče leto,
• število članov društva (glede na sedež
društva),
• strokovno izobraževanje na področju
dejavnosti društva (literatura, ekskurzije,
tečaji itd.),

• promocijska dejavnost,
• organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali
tekmovanjih,
• čas delovanja društva.
10. člen
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
programov in projektov sofinanciranja so
naslednja:
MERILA – ŠTEVILO TOČK
1. Poročilo o delu, vrednost izvedenih aktivnosti in finančno ovrednoten program
dela za tekoče leto:
a) od 0 do vključno 500 €
10 točk
b) nad 500 do vključno 1000 €
20 točk
c) nad 1000 €
30 točk
2. Število članov društva (glede na sedež
društva):
A) število članov društva s sedežem v občini Mengeš:
a) do 30 članov
10 točk
b) od 31 do vključno 50 članov
20 točk
c) 51 ali več članov
30 točk
B) število članov društva s sedežem izven
občine Mengeš:
a) do 30 članov
5 točk
b) od 31 do vključno 50 članov
10 točk
c) 51 ali več članov
15 točk
3. Strokovno izobraževanje:
a) organizacija in izvedba seminarjev, predavanj
10 točk/seminar
(predavanje)
b) organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikazom
20 točk/tečaj
c) organizacija in izvedba strokovno-izobraževalne ekskurzije
30 točk/ekskurzijo
d) udeležba članov na strokovnih izobraževanjih
2 točki/člana, ki se izobražuje
4. Promocijska dejavnost:
a) izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)
10 točk/aktivnost
b) drugi promocijsko-informativni material
(minimalna naklada je število članov)
20 točk/aktivnost
c)internetna stran
30 točk
5. Organiziranje in izvedba prireditev ali
tekmovanj:
a) na občinski ravni
10 točk/prireditev
b) na regijski ravni
20 točk/prireditev
c) na državni ravni
30 točk/prireditev
d) sodelovanje na tekmovanjih
5 točk /tekmovanje
6. Čas delovanja društva:
a) do 10 let
5 točk
b) od 11 do vključno 20 let
10 točk
c) od 21 do vključno 30 let
20 točk
d) nad 30 let
40 točk
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11. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov društev s področja kmetijstva so podlaga za odločitev o izbiri
programov in projektov za sofinanciranje
in odločitve o višini sofinanciranja posameznih programov in projektov, ki jih iz
občinskega proračuna sofinancira Občina
Mengeš.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto
posebej in je odvisna od višine sredstev,
ki so v proračunu Občine Mengeš namenjena za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva. Vrednost točke določi oziroma
izračuna strokovna komisija.
12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu
lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih
sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že
dodeljenih sredstev.
Društvo mora do konca marca tekočega
leta oddati občinski upravi poročilo o namenski porabi dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Če društvo sredstev ne porabi namensko,
občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od
dneva plačila do dneva vračila denarnih
sredstev.
Društvo, ki krši določila tega člena, ne
sme kandidirati na naslednjem javnem
razpisu občine.
IV. KONČNA DOLOČBA

SKLEP
O SOGLASJU K PODALJŠANJU
MANDATA PREDSTAVNIKA
USTANOVITELJEV V SVETU
ZAVODA OŠ ROJE
1.
Občinski svet Občine Mengeš daje soglasje k podaljšanju mandata predstavniku
ustanoviteljev v Svetu zavoda OŠ Roje g.
Viktorju Jemcu, Rafolče 6a, Lukovica do
6.7.2015.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Številka: 122-15/2012
Datum: 18.10.2012

Številka: 124-15/2012
Datum: 18.10.2012

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 15. redni seji dne 18.
oktobra 2012 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU NADOMESTNE
ČLANICE SVETA ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 15. redni seji dne 18.
oktobra 2012 sprejel

Občinski svet Občine Mengeš je za kandidata za člana Državnega sveta izvolil
Franca Malusa, Testenova 54, Loka pri
Mengšu, Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

1.
Občinski svet Občine Mengeš namesto
članice Nade Javh imenuje go. Martino
Šorn Povšnar za članico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Župan
Franc Jerič

SKLEP
O DOLOČITVI KANDIDATA
ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Številka: 121-15/2012
Datum: 18.10.2012

prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US,
60/07), 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 15. redni seji dne 18.
oktobra 2012 sprejel naslednji

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 123-15/2012
Datum: 18.10.2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 –
prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US,
60/07), 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 15. redni seji dne 18.
oktobra 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O IZVOLITVI
PREDSTAVNIKOV V VOLILNO
TELO ZA VOLITVE ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA
Občinski svet Občine Mengeš je izvolil
predstavnika v volilno telo za volitve člana
državnega sveta:
1. Martin Einsiedler, Dobeno 76,
Mengeš, roj. 1944
2. Matevž Bolta, Veselovo nabrežje 15,
Mengeš, roj. 1984

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 –

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 125-15/2012
Datum: 18.10.2012
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Župan
Franc Jerič

Župan
Franc Jerič

