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OBRAZLOŽITEV:
Župan Občine Mengeš je skupaj s podžupanom in občinsko upravo Občine Mengeš pripravil predlog
proračuna za leto 2015 z obrazložitvami in tabelami, ki so priložene v nadaljevanju. Izhodišča temeljijo na
znanih programih in realnih možnostih. V letu 2015 se bo uresničeval predlagani proračun in vodile aktivnosti
na področju projektne dokumentacije, priprave razvojnih programov in pridobivanju sredstev iz naslova
kohezije.

Pravne podlage: Temeljni predpis za pripravo proračuna za leto 2015 je Zakon o financiranju občin. Ključni
predpis za sestavo in izvrševanje občinskega proračuna je Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF), ki je
bil sprejet v letu 1999. Poleg navedenega so pomembnejši predpisi še: Uredba o podlagah in postopkih za
pripravo predloga državnega proračuna, Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri pripravi
proračuna smo upoštevali predpise s tega področja in sicer: Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih
financah, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Navodilo o pripravi
finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Odredbo o funkcionalni
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Pravilnik
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V delu
proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, mora občina upoštevati Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in Zakon o
spremljanju državnih pomoči. Pri pripravi kadrovskega načrta se upošteva Zakon o javnih uslužbencih in
Zakon o delovnih razmerjih, pri pripravi dokumentov za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem
občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Poleg tega za pripravo občinskih
proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi. Na podlagi Zakona o financiranju
občin, natančneje določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe, je
potrebno upoštevati spremenjen način izračuna dohodnine. Primerna poraba predstavlja primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo
posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev,
mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren
obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
financiranje primerne porabe. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem
dohodnine in finančne izravnave, je za leto 2015 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun
povprečnine za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za
ugotovitev povprečnine in znaša 525,00 €.
V pravnih podlagah poudarjamo, da je področje lokalnih javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora
državnih pomoči izredno zahtevno in kompleksno področje dela, kajti občinska uprava in župan morata pri
izvrševanju posameznih postopkov upoštevati vrsto zakonskih in podzakonskih predpisov, izdanih v obliki
uredb, pravilnikov in navodil. Občinska uprava se trudi slediti spremembam in novostim na zakonodajnem
področju, ki se nenehno spreminja, v skladu s svojimi zmožnostmi glede na razpoložljive kadre.
V skladu s 1. točko 1. odstavka 3. člena ZJF je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. To pomeni, da je celotno finančno poslovanje občine
zajeto v proračunu.
Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Te klasifikacije so:
 institucionalna, ki prikazuje kdo oziroma katere institucije porabljajo proračunska sredstva (na
primer občinski organi in uprava),
 ekonomska, ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava ter daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev,
 programska, ki prikazuje, za kaj se porabljajo sredstva oziroma za katera področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme ter jo določa Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov,
 funkcionalna, ki jo določa Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena
prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine, poleg tega

pa omogoča mednarodne primerjave, saj je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo.
Ekonomska klasifikacija se natančneje ukvarja z bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih
terjatev in naložb in računom financiranja.
Programska klasifikacija je namenjena razdelitvi celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih področjih
občine in države ter je predpisana za vse neposredne proračunske uporabnike v državi.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna so tako razdeljeni na naslednje
programske dele in sicer: področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske
postavke in proračunske vrstice (proračunske postavke – konti oziroma podkonti).
Po programski klasifikaciji se proračunska poraba deli na naslednja področja proračunske porabe:
 politični sistem – PPP 01 (področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih
organov, kot zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti),
 ekonomska in fiskalna administracija – PPP 02 (področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih















zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje
nadzornega odbora občine),
zunanja politika in mednarodna pomoč – PPP 03 (splošno področje Zunanja politika in mednarodna
pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v
EU projektih),
skupne administrativne službe in splošne javne storitve – PPP 04 (področje proračunske porabe
zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na
različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika),
lokalna samouprava – PPP 06 (navedeno področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih
občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju
kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občine kot temeljne samoupravne lokalne
skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so
nanjo prenesene z zakoni),
obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih – PPP 07 (področje proračunske porabe zajema civilne
organizacijske oblike sistema, zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč),
notranje zadeve in varnost – PPP 08 (področje proračunske porabe zajema naloge, ki se nanašajo na
prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje in posamičnih programov na
področju prometne vzgoje),
trg dela in delovni pogoji – PPP 10 (področje proračunske porabe zajema izvajanje določenih nalog
aktivne politike zaposlovanja, vse v skladu s področno zakonodajo),
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – PPP 11 (lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema
aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja. V
to področje spada tudi izvajanje aktivnosti za zapuščene živali),
pridobivanje in distribucija energetskih surovin – PPP 12 (področje proračunske porabe zajema
področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno
energijo),
promet, prometna infrastruktura in komunikacije – PPP 13 (področje proračunske porabe zajema
področje cestnega prometa in infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne
infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti),
gospodarstvo – PPP 14 (lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva,
neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine pa žal nima. To področje
proračunske porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in
razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva),
varovanje okolja in naravne dediščine – PPP 15 (področje proračunske porabe ureja varstvo okolja pred
onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva













okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja in
druga, z varstvom okolja, povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega
življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti),
prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – PPP16 (področje proračunske
porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). Naloga tega programa je
tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje
pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je
tudi praznično urejanje naselij),
zdravstveno varstvo – PPP 17 (področje porabe proračunskih sredstev iz naslova zdravstvenega varstva
zajema programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva),
kultura, šport in nevladne organizacije – PPP 18 (področje proračunske porabe je namenjeno podpori
izvajanja kulturnih, športnih in nevladnih organizacij. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti
z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne
infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva
za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo
lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.),
izobraževanje – PPP 19 (pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja
občina Mengeš na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ureja Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo v Občini Mengeš izvaja javni zavod Vrtec
Mengeš, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo Osnovna šola Mengeš in osnovna šola s prilagojenim
programom Roje in Glasbena šola Domžale. V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za
programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju),
socialno varstvo – PPP 20 (socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega
varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov
in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino
nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o
socialnem varstvu, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane),
servisiranje javnega dolga – PPP 22 (to področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za
financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom) in
intervencijski programi in obveznosti – PPP 23 (to področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev
za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog).

Vsebina in struktura proračuna za leto 2015 temelji na 10. členu ZJF, ki določa, da proračun sestavljajo
splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo: skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja. Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med
prejemki in izdatki.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednega uporabnika – občinske uprave, in sicer po
področjih proračunske porabe iz Odredbe o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov in po
proračunskih postavkah – kontih.
Načrt razvojnih programov
Zakon o javnih financah v 10. členu določa, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov, v

katerem se skladno z 12. členom ZJF izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči
po posameznih programih, letih in virih financiranja. Z načrtom razvojnih programov je v proračunsko
načrtovanje vneseno večletno načrtovanje izdatkov, vključuje pa tudi odhodke, ki niso že vnaprej določeni z
zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da
se po potrebi dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri
pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansu proračuna).
Načrt razvojnega programa Občine Mengeš odraža temeljno usmeritev vlaganja investicijskih sredstev v
obdobju do leta 2018. Poudariti velja predvsem omejeno možnost vlaganja sredstev v posamezne razvojne
projekte, saj so proračunska sredstva za ta namen izredno nizka glede na nujnost izvedbe posameznih nalog.
Skupen obseg sredstev, ki so razporejena za posamezne projekte, pa seveda ne more presegati obsega
sredstev, ki je za te namene na razpolago v Občini Mengeš v prihodnjih štirih letih. Načrt razvojnih programov
je izdelan za obdobje od 2015 do 2018 in se po potrebi dopolnjuje ter spreminja ob obravnavi občinskega
proračuna ali spremembi le-tega. Načrtovani izdatki proračuna Občine Mengeš za investicije v naslednjih letih
so tako razdelani po posameznih projektih in letih, v katerih bodo izdatki za projekte bremenili proračune
prihodnjih let. Višina sredstev za posamezne projekte v načrtu razvojnih programov za leto 2015 in za leto
2016 je usklajena s sredstvi v proračunu, za naslednja leta pa je prikazana višina potrebnih sredstev za
posamezne projekte, ki jih bo možno izpeljati v veliki meri na podlagi skupnih projektov (rekonstrukcija in
obnova centralne čistilne naprave, vodo-oskrba, kanalizacija, obvoznica, …) ali samostojno. Izvedba
posameznih projektov je v veliki meri odvisna od sofinanciranja oziroma pridobitev sredstev iz državnega
proračuna in evropskih strukturnih skladov. V primeru, da bodo predvideni deleži sofinanciranja drugačni od
načrtovanih, to pomeni spremembo dinamike izvedbe posameznega projekta.
Kadrovski načrt
Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim
načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJUUPB3 (Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo). Za pripravo in predložitev kadrovskega
načrta se uporablja Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov. S kadrovskim načrtom se prikaže
dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom
organa (neposredni uporabniki občinskega proračuna) pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno
stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter
predvidene zaposlitve za določen čas. V kadrovskem načrtu se prikaže najvišje možno število pripravnikov.
Predlog Odloka o proračunu je pripravljen v skladu z ZJF. V odloku morajo biti urejene naslednje vsebine:
 določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna, ki je ZJF ne določa,
 izvrševanje proračuna (pooblastila županu pri izvrševanju proračuna; višina prihodkov proračuna, ki se
odvedejo v proračunsko rezervo; določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi
katere na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan; določitev namenov in
največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik
prevzame v tekočem letu ter spreminjanje načrta razvojnih programov; določbe o načinu porabe
sredstev splošne proračunske rezervacije),
 posebnosti upravljanja in prodaje in finančnega premoženja države (določitev višine dolga, ki ga lahko
župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve),
 obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja (višina zadolžitve občine za izvrševanje
proračuna in izdanih poroštev občine posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih
ustanoviteljica je občina, ter pogoji za izdajo poroštev; višina zadolžitve in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov, javnih skladov in agencij, javnih gospodarskih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv; višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom

občinskega proračuna).
Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi Občine Mengeš:
Občinska uprava na podlagi Zakona o lokalni samoupravi izvaja upravne naloge. Delo občinske uprave vodi
direktor občinske uprave, funkcija nadzora pa je v pristojnosti župana. Organizacija občinske uprave se določi
z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki ga sprejme občinski svet in ki je podlaga za
sprejem Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga sprejme župan. Občinska uprava
Občine Mengeš je organizirana kot enovita občinska uprava, zato je tudi proračun pripravljen za občinsko
upravo (proračunski uporabnik 4000) kot celoto in ni razdeljen po posameznih področjih. Predlog kadrovskega
načrta delovnih mest v občinski upravi Občine Mengeš za leto 2015 je podan v skladu z 42. in 43. členom
Zakona o javnih uslužbencih. V spodnji preglednici je navedeno število posameznih delovnih mest za leto
2014 in za leto 2015 glede na to, da se proračun predlaga in sprejema le za eno leto, ni podlage za izdelavo
kadrovskega načrta za dve leti, saj ni mogoča uskladitev s proračunskimi možnostmi.
Vsa obstoječa delovna mesta so potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave.
a) število delovnih mest javnih uslužbencev
JAVNI USLUŽBENCI
1.
2.
3.
4.

zaposlitve za nedoločen čas
zaposlitve za določen čas
zaposlitve za določen čas v kabinetu župana
zaposlitve za določen čas – pripravniki

Št. kadrovsko zasedenih
delovnih mest na dan
31.12.2014
11
-

Število zasedenih
delovnih mest na dan
31. 12. 2015
11
-

b) število poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev
1.
2.
3.

FUNKCIONARJI
poklicni funkcionarji - župan
poklicni funkcionarji -podžupani
nepoklicni funkcionarji -podžupani

Število funkcionarjev
na dan 31.12.2014
1
1

Število funkcionarjev
na dan 31.12.2015
1
1

V skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih je pri pripravi proračuna potrebno predložiti
kadrovski načrt, s katerim župan kot predstojnik občinske uprave opredeli kadrovski potencial, potreben za
izvajanje upravnih in strokovno-tehničnih nalog za leto 2015. V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi
in Zakona o javnih uslužbencih se delovna mesta v občinski upravi določijo v aktu o sistemizaciji delovnih
mest, ki ga sprejme župan. Kadrovski načrt lahko vsebuje tudi opredelitev delovnih mest pripravnikov in
delovnih mest za določen čas. V naslednjem letu ne predvidevamo zaposlitev pripravnikov in delovnih mest
za določen čas. V letu 2015 se bo en javni uslužbenec zaposlen za nedoločen čas upokojil in izvedel se bo
javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta, ki se bo sprostilo zaradi upokojitve delavca.
Na podlagi predlaganega kadrovskega načrta Občine Mengeš za proračunsko leto 2015 bomo javni
uslužbenci, zaposleni na Občini Mengeš, zagotavljali opravljanje upravnih zadev v skladu s področno
zakonodajo in skrbeli za nemoteno delovanje samoupravne lokalne skupnosti in izpolnjevanje zakonskih
nalog, ki jih mora izvajati občina kot nosilka lokalne samouprave.
Obrazložitev vprašanj iz razprave I.obravnave:
Aleš Janežič:
1. Povprečnina: za 2,4% manj prihodkov – obrazložitev podana že v gradivu za sejo občinskega sveta v
obrazložitvah proračuna Občine Mengeš za leto 2015. Povprečnina je v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2014/15 v 46. členu določena za proračunsko leto 2014 v višini 536,00 €,

za proračunsko leto 2015 pa v višini 525,00 €. Do priprave proračuna Občine Mengeš za leto 2015 še nismo
prejeli podrobnejših finančnih podatkov oziroma podlag, zato smo izhajali iz veljavne zakonodaje in upoštevali
525,00 €, to je 2,4% manj prihodkov.

2. Koliko je prihodka od koncesionarja Prodnika? – v obrazložitvah proračuna Občine Mengeš za leto 2015 je
navedeno na strani 4, da znašajo najemnine od JKP Prodnik in od JP 2015 CČN Domžale-Kamnik za sredstva
komunalne infrastrukture 587.500,00 €.

3. Kapitalski prihodki, ni navedeno s prodajo česa bodo nastali prihodki – kapitalske prihodke predstavljajo
prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 220.000,00 € (predvideva se prodaja Zajčeve vile) in prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč v višini 370.000,00 € (predvideva se prodaja parcele v območju ME 25-S v višini
120.000,00 €, zemljišča pri Seme-sadikah v višini 120.000,00 € in stavbno zemljišče »Posavec« v višini
130.000,00 €).
4. 13073 Ulice v malem Mengšu – nujna ureditev Liparjeve (pločnik, nevarna zožanja), Murnove
(preplastitev), Ropretova pri Biču razširitev - za (celovito) ureditev Liparjeve ceste od križišča s
Cankarjevo/Ropretovo do Koblarjeve ulice je pripravljen projekt iz leta 2013. Ta predvideva zamenjavo
azbestnega vodovoda (s sočasno gradnjo plinovoda), sanacijo obstoječe kanalizacije (na posameznih mestih je
slaba) ter zamenjavo JR. Cestišče se razširi za povprečno 0,5m. Predvideni stroški po tem projektu so za
Občino Mengeš so po tem projektu ocenjeni na 337.500 € (brez DDV).
Murnovo ulico je možno preplastiti, vendar obstaja na tem območju problem starega vodovoda. Vodovod (AC),
ki poteka situativno za drugim nizom objektov (gledano z Murnove) bi bilo potrebno obnoviti, vendar je to po isti
trasi praktično nemogoče izvesti. Ena od rešitev je izvedba novega voda po Murnovi ulici. Pri tem je potrebno
izvesti vse nove vodovode po odcepih Murnove /4 odcepi) in obnoviti vse HP večinoma - po novih trasah.
Projekt še ni naročen, vendar bi bilo možno omenjeni vodovod obnoviti iz omrežnine v naslednjih letih in potem
cesto tudi dokončno urediti.
Trenutno obnova Ropretove ne obsega razširitve pri Biču, je pa to še možno narediti, če bo doseženo soglasje
z lastniki.

5. OŠ Mengeš – 270.000,00 € ali res rabimo investicijo za takšen znesek - ta znesek ne zajema samo
investicije, ampak tudi proračunska sredstva za tekoče in tekoče investicijsko vzdrževanje objekta Osnovna
šola Mengeš. Predlog se bo upošteval. Energetska sanacija Osnovne šole se bo nadaljevala in zaključila brez
predvidenega posega (nadzidave nad prostori zbornice za potrebe šolske knjižnice). Občina pa bo pristopila k
aktivnostim celovite rešitve prostorske problematike in naročila projektno dokumentacijo, zato se bo postavka
zmanjšala za 200.000,00 €. Na postavki pa je potrebno predvideti proračunska sredstva za tekoče in tekoče
investicijsko vzdrževanje objekta Osnovna šola Mengeš.

6. Energetska sanacija Osnovne šole Mengeš – postavka je previsoka – v obrazložitvah proračuna Občine
Mengeš za leto 2015 je navedeno na strani 29 – proračunska postavka 04032 – Energetska sanacija OŠ
Mengeš, da je ta obseg sredstev potreben za dokončanje investicije, za katerega je Občina Mengeš pridobila
kohezijska sredstva in so se dela začela že v lanskem letu, v letošnjem letu pa mora biti zaključena.

7. Elektrika za Osnovno šolo Mengeš 88.000,00 € zelo visoko - v obrazložitvah proračuna Občine Mengeš
za leto 2015 na strani 96 pod proračunsko postavko 19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje,
elektrika, higienski pregledi,…) navedeno, da se iz te postavke pokrivajo materialni stroški (stroški zavarovanja,
komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike, varovanja, dimnikarskih storitev, higiensko-sanitarnih pregledov, …),
ki so povezani z delovanjem Osnovne šole Mengeš, ne pa samo stroški elektrike. Največji strošek predstavlja
ogrevanje prostorov, ki se bo verjetno po končani energetski sanaciji zmanjšal. Je pa potrebno povedati še to,

da Občina Mengeš in Osnovna šola Mengeš sodelujeta in da se vsako leto izplačilo zadnje četrtine sredstev iz
občinskega proračuna za materialne stroške Osnovne šole prilagodi dejanskim stroškom in da se nakaže le
toliko proračunskih sredstev, da se pokrijejo dejanski materialni stroški za delovanje osnovne dejavnosti
Osnovne šole Mengeš.

8. Proračunska postavka 13022 električna energija za javno razsvetljavo, glede na to, da je realizacija
manjša je potrebno tudi planirana sredstva znižati – višina sredstev je ocenjena na podlagi ocenjene
porabe električne energije v letu 2015, ker se je obseg osvetljenih površin – ulic v Mengšu povečal (sedaj
osvetljene še ulice Pri bajerju, Bognarjeva ulica, Omejčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Aljaževa ulica in Veselovo
nabrežje).

9. Obvoznica – košnja rondojev 12.000,00 € - preveč, sredstva naj se zagotovijo iz postavke urejanje
zelenih površin – predlagamo, da se za košnjo rondojev zagotovijo sredstva na tej postavki, zato, da se jasno
ve, koliko je strošek košnje rondojev. Skupna površina, ki jo je potrebno pokositi znaša ob vsaki košnji 18.067
m2 (predlagamo, da se pokosijo vsi štirje rondoji z okolico po potrebi).

10. Promocija občine – na kakšen način se sredstva delijo, ni Pravilnika – proračunska sredstva, ki se
namenijo za promocijo Občine Mengeš se namenijo za različne namene: za zloženke, oglase v revijah in
časopisih, za oglase na radiu in ostali promocijski material, ki ga damo našim društvom, ko odidejo na
gostovanja po Sloveniji in v tujino, ali pa jih posredujemo predstavnikom društev, ki pridejo v goste v našo
občino.

11. Kanalizacija Ropretova – edini del Mengša ki še nima kanalizacije, planirana sredstva zadostujejo za
priklop 3 stanovanjskih hiš – Izvedba kanalizacije po Ropretovi (del okrog INCE) je v NRP planiran v
letih 2016 in 2017. Vrednost v letu 2017 popravljamo.
12. Ureditev struge Pšate – zakaj 111.000,00 € samo za čiščenje naplavin- v obrazložitvah proračuna
Občine Mengeš za leto 2015 na strani 65 je pod proračunsko postavko 15006 – Ureditev struge Pšate
obrazloženo, da se v okviru te postavke poleg čiščenja naplavin, zagotavljajo tudi sredstva za pretočnost in
urejenost vodotoka Pšata in razbremenilnika. Občina Mengeš vsako leto nameni nekaj sredstev za urejevanje
pretočnosti vodotokov in razbremenilnika, ker se tako na dolgi rok izogne nevarnostim poplav. Ocenjuje se, da
bi lahko bile posledice poplav veliko večje kot pa je višina vloženih sredstev v ureditev struge in
razbremenilnika.

13. Ureditev mrliške vežice – v obrazložitvi samo piše, da na podlagi ureditvene dokumentacije. Kdo je
naredil projekt? Za planirana sredstva 149.000,00 € je cena za gradnjo 3 stanovanjskih hiš – projektno
dokumentacijo za ureditev mrliških vežic je pripravil arhitekt Benda Rok. Mrliške vežice so bile zgrajene v
sedemdesetih letih in so bile nujno potrebne generalne obnove. Na novo pa bo potrebno urediti tudi odjemno
mesto za električno energijo za potrebe mrliških vežic, saj je potrebno prestaviti elektro omarico, ki je bila do
sedaj v objektu, kjer so bile Karmeličanke, na objekt mrliških vežic.

14. Novoletna okrasitev – za ta sredstva bi bila okrasitev lahko tudi lepša - obrazložitev ni potrebna
15. Obnova zgodovinskih objektov (drevored Lipice) – Koliko bo prispeval zavod? – za obnovo zgodovinskih
objektov zavod ne prispeva sredstev. Za obnovo drevoreda Lipce pa je pripravljen projekt obnove, občina se je
enkrat že prijavila na razpis, a je bila pri prijavi žal neuspešna (nismo dobili dovolj točk, ker so bila sredstva
omejena so sredstva pridobili projekti z večjim številom točk). Občina se bo tudi v prihodnje trudila pridobiti
sredstva za obnovo.

16. Sofinanciranje športnih društev – sredstev ni dovolj, predlaga novo postavko Sredstva za vrhunske
dosežke – predvidoma se v mesecu maju predvideva sprejem novega Zakona o športu, ki bo na novo urejal
programe športa, ki se sofinancirajo s strani lokalne skupnosti. Prav tako je izšel že novi nacionalni program
športa za obdobje 2014-2020. Na podlagi tega in novega Zakona o športa bo potrebno pripraviti popolnoma
nov Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Mengeš, ki bo lahko vključeval tudi vrhunski šport.

17. Športna dvorana – zakaj 20.000,00 € - sredstva bomo zmanjšali za 20.000,00 € in jih prenesli na drugo
proračunsko postavko.

Franc Hribar:
18. Obrazložitev predloga je slaba – obrazložitve so podane v okviru znanih dejstev in so pripravljene na podlagi
razpoložljive dokumentacije.

19. Ureditev struge – ureditev je potrebna na izvoru v Topolah – del sredstev bo namenjenih tudi za to
ureditev

20. Decembrska obdaritev otrok, zakaj se sredstva ukinjajo – sredstva bomo ponovno umestili v proračun
21. Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata – 3.500,00 €/mesec, to je veliko, glede na to, da v Občini
Mengeš ne opravijo svojega dela zadovoljivo – občina je po zakonu dolžna zagotoviti inšpekcijsko in
redarsko službo. Zaradi manjših stroškov smo s sosednjimi občinami ustanovili skupni medobčinski organ in
nam del stroškov za delovanje skupnega medobčinskega organa krije država. Iz naslova redarske službe vsako
leto tudi dobimo nekaj sredstev in so prihodki v zadnjih letih večji od stroškov.

22. Zakaj so v tem letu planirane večje plače za zaposlene kot so bile lani in bodo v prihodnjem letu? – v
letu 2015 se bo upokojil en javni uslužbenec in je bilo potrebno v proračunu za leto 2015 zagotoviti sredstva za
odpravnino, ki mu pripada v skladu z veljavno zakonodajo.

23. Prometni, neprometni znaki – iz 10.000,00 € na 40.000,00 €. Kaj toliko stane ali se res ne da dobiti
cenejšega pripravljalca študije – Sama prometna študija je že narejena, sedaj pa je potrebo izvesti še vse
aktivnosti in sicer se potrebujejo sredstva še za pripravo katastrov, vpisov in vrisov prometne signalizacije, osi
prometnih znakov in če bo predlagana rešitev potrjena tudi izvedba spremenjenega prometnega režima
(zamenjava obstoječih prometnih znakov in prometne signalizacije). Za redno vzdrževanje prometne
signalizacije zadostuje 10.000,00 €.

24. Odkupi zemljišč – obrazložitev je že dobil, predlaga dobro pogajanje z A banko – tukaj je bila občina
Mengeš dober pogajalec, saj je bilo vse to zemljišče ocenjeno zelo visoko (stavbna zemljišča v industrijski
coni).

Jože Vahtar:
25. Skupaj se moramo odločiti kakšna bo politika, v kaj bomo investirali, imamo in imeli bomo vse več
mladih družin – vprašanje bomo proučili.
26. Poimenovanje postavke Nagrade delovnih teles – to so sejnine in naj se tako poimenuje – bomo
preimenovali.

27. Decembrsko obdarovanje otrok – to ni cerkvena zadeva to je tradicija kot pustovanje. Naj se financira
dogodek – glej odgovor pod vprašanjem št. 20
28. Razvojni programi kmetijske politike – država predpisuje, kaj mora sofinancirati občina in kaj država –

občina spremlja predpise in na tem področju bo sodelovala pri komasacijah na severnem delu Mengša- Drnovo
skupaj s sosednjima občinama Kamnik in Komenda. Vsako leto tudi Občina Mengeš objavi javni razpis za
sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva.

29. Promocija turističnega območja – nadgrajevati je potrebno projekte, ki so pričeti – Srce Slovenije –
projekt je bil dvoletni in se je konec leta 2014 zaključil. Projekt je vodila Agencija za razvoj turizma in
podjetništva v Občini Kamnik in iz njihove strani še nismo dobili nobenega predloga za nadaljevanje projekta.

30. Fekalna voda Dobeno, planirana sredstva v višini 5.000€ za kaj? Pristopiti je potrebno k reševanju
tega problema na tem območju Kanaliziranje območja in vodenje odplak v dolino ekonomsko ni upravičeno,
saj bi po ocenah stalo vsaj 1,5 mio €. Občina je naročila študijo, ki naj bi obdelala rešitev odvajanja fekalnih vod
z malimi čistilnimi napravami (MČN). Dokler vlada RS ne bo sprejela nove Uredbe o vodovarstvenih pasovih,(
trenutno je to vodovarstveno območje, kjer nobeno ponikanje odpadnih vod ni dovoljeno) legalna gradnja teh
naprav na tem območju (enako velja tudi za Gobavico) NI možna. Trenutno so pripravljene strokovne podlage
za pripravo Uredbe in bodo v letu 2015 predstavljene občinam. Sprejem Uredbe, ki bo osnova za rešitev
problematike z MČN lahko pričakujemo v dveh (2) letih.

31. Drevored Groblje – Lipce – povezati se potrebno z Zavodom v Kranju in kandidirati za pridobitev
sredstev – občina bo spremljala možnosti za sodelovanje na razpisih s tega področja in se tudi prijavila nanje.
32. Mediji in avdiovizualna kultura –planirati je potrebno sredstva za vzpostavitev video arhiva Občine –
župan in občinska uprava bosta predlog proučila.

Peter Gubanc:
33. Ni predloženega načrta razpolaganja z zemljišči in načrt nakupov – ali je ali ni pripravljen, če tega ni je
vprašljiva obravnava celotnega proračuna – načrt je pripravljen in bo obravnavan na naslednji seji skupaj s
proračunom

34. Obrazložitev ni bilo, našel jih je šele v ponedeljek 26.1.2015 – obrazložitve so bile objavljene v sredo
21.1.2015 na spletni strani Občine Mengeš.

35. Ni mnenja Statutarno pravnega odbora, da bi povedal ali je predlog zakonsko usklajen – odbor je bil
sklican, a je bil nesklepčen.

36. Ni planiranih sredstev za delovanje svetniških skupin – do sedaj nismo imeli v proračunih Občine Mengeš
predvidenih sredstev za delovanje svetniških skupin.

37. Donacije v višini 18.000,00 € naj se zmanjšajo, predlaga da se 10.000,00 € nameni za kulturna ali
športna društva – sredstva ostanejo v predlagani višini, to je 18.000,00 €, saj se ta sredstva namenjajo
društvom.
38. Elektronizacija – povečanje iz 12.000,00 € na 35.000,00 €, Kaj je to, ali je to posledica e-poslovanja –
delno je to posledica e-poslovanja, saj bo potrebno dograditi poleg osnovnega programa za likvidiranje računov
tudi vso ostalo programsko opremo ter zamenjati tiste računalnike, ki jih ne moremo nadgraditi in so starejši
(letnik 2009 ali pa še starejši) ter za ureditev telefonske centrale, ki je že zastarela in se pogosto pojavljajo
okvare.

39. KD Mengeš – za kaj so namenjena sredstva v višini 70.000,00 € - v obrazložitvah proračuna Občine
Mengeš za leto 2015 je na strani 28 podana obrazložitev proračunske postavke 04018 – Kulturni dom Mengeš.

40. Refundacija za gasilce – to je zakonska obveza, lepo da je planirano – obrazložitev ni potrebna
41. Koncesija za letno vzdrževanje cest je 0,00 €. Kaj to pomeni? – postopek podelitve koncesije za letno
vzdrževanje cest je še v teku in koncesija še ni podeljena.

42. Obnova cest v S delu Mengša – konkretno katere ulice zajema - Obnova zajema obnovo ulic, kjer se
gradi kanalizacija in sicer: Svetčeva, Steletova, odcep Kamniške proti Drnovem(2 odseka),Zupanova,
Levstikova in Jalnova.
43. Obvoznica 12.000€ – za kakšen namen – za košnjo rondojev, podrobnejši odgovor opisan zgoraj pri
vprašanju 9.

44. Podjetniško gibanje – 5.000,00 €, kaj je to? – Skupen projekt petih občin, ki bi ga naj prijavila in izpeljala kot
nosilna občina Občina Ivančna Gorica. Gre za projekt izvedbe delavnic za osnovnošolce in dijake in Občina
Mengeš je pristopila k temu projektu že v letu 2013 s podpisom Dogovora o izvedbi skupne operacije s
partnerskim sodelovanjem do razvoja ustvarjalno podjetniške kulture med mladimi – podjetniško gibanje.
Projekt naj bi bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz regionalnega razvoja sredstev. Proračunska postavka se
črta.

45. Protipoplavni ukrepi – ti ukrepi morajo biti - obrazložitev ni potrebna.
Tomaž Štebe:
46. Kdaj so bile objavljene obrazložitve na spletu, katera je zelo slaba, konkretno je potrebno opisati
porabo - odgovor že podan pri vprašanju 19 in 34.
47. Šp. Dvorana in Osnovna šola – vse se vleče od leta 94. K projektu se ne pristopi celovito s čemer bi
rešili prostorsko in energetsko problematiko OŠ in športno dvorano. Stremeti bi morali k srednji
dvorani in razmišljati o dodatni lokaciji nove šole – predlog odraža stališče razpravljalca.
48. Oskrba z vodo – vse je planirano na osnovi evropskih sredstev, teh pa ne bo ker ni osnovnih pogojev.
Postavka ne sme biti planirana – Občina Kamnik kot nosilna občina je planirala evropska sredstva. Menimo,
da je potrebno sredstva imeti v proračunu, saj imajo podlago v investicijski dokumentaciji in v vlogi, ki je bila
posredovana na ministrstvo.

49. Ulice v Malem Mengšu – nujna odprava ozkih odsekov na Liparjevi, Ropretovi – odgovor je posredovan
pod vprašanjem št. 4.

50. »Elektronizacija občine« naj se konkretno napiše, kaj se bo naredilo. V to bi morali vključiti tudi
zagotavljanje gradiv za OS v el. obliki z nabavo ustrezne opreme – podroben odgovor glede
elektronizacije občine že podan pod vprašanjem 38.

51. Decembrska obdaritev otrok – to je tradicija kot silvestrovanje, zato naj postavka decembrska
obdaritev ostane – odgovorjeno že pri vprašanju št. 20.
52. Evropska sredstva za kanalizacijo in CČN so pod eno postavko, to naj se obrazloži – Gre za en projekt,
ki se skupno prijavlja na ministrstvo za kohezijska sredstva.
53. Odkupi SCT – pravilno, tudi glede dogovorov za odkup za skakalnice naj se nadaljujejo – obrazložitev
ni potrebna.

Matevž Bolta:
54. Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata naj se zniža na 30.000,00 € – toliko kot mi dobimo od njih
– odgovor že napisan pri vprašanju 21.

55. Koncesionar – vzdrževanje občinskih cest – enako vprašanje kot je bilo že postavljeno, zakaj 0 –
odgovor že napisan pri vprašanju št. 41.
56. Cesta na Dobeno, cesta mimo loške cerkve? – pogovori o tej tematiki so bili že v letih 2013 in 2014. Zadnji
sestanek pa je bil v prostorih Občine Mengeš dne 12.02.2015 s predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije
(direktor g. Simončič) in s predstavnikom KPC Jablje (direktor g. Novak), je bilo dogovorjeno, da bomo v letu
2015 skušali doseči dogovor o prenosu ceste mimo loške cerkve – lastnik Kmetijski inštitut Slovenije na Občino
Mengeš. To je osnovni pogoj, da lahko pristopimo k realizaciji vašega predloga.

57. Obvoznica Mengeš, naj se opredeli sredstva za ureditev krožišča proti Domžalam, ker je zelo nevaren
za pešce in kolesarje – gre za državno cesto in občina ne more posegati v prometno ureditev. Krožišče je
narejeno po projektu.

58. Fekalne vode Dobeno? – ali ni bila študija že narejena – odgovor že napisan pri vprašanju 30.
59. Sredstva za Društvo upokojencev naj se dodelijo po pravilniku, zato naj se le ta pripravi – občina bo
pripravila Pravilnik za tretje starostno obdobje in bo izvedla javni razpis za dodelitev sredstev.

Robert Ručigaj:
60. Ukine naj se postavka Donatorstvo občine, saj ni pravilnika po katerem bi se sredstva delila (glej
zapisnik NO – pregled poslovanja PGD Loka) – sredstva ostanejo na proračunski postavki v višini
18.000,00 €. Pripravili bomo Merila in kriterije, na podlagi katerih se bodo delila sredstva.

61. Odpre naj se nova postavka Mladinski center Mengeš v višini 10.000,00 €, sredstva se lahko
zagotovijo tudi iz postavke Donatorstvo, ali iz postavke za Srce Slovenije – v proračunu za leto 2015 se
predlaga povečanje proračunske postavke 18031 – Sofinanciranje programov in projektov mladinskih
organizacij za 3.000,00 €. Sredstva bomo zagotovili iz proračunske postavke »Podjetniško gibanje«.

DRUGA RAZPRAVA:
Jože Vahtar:
62. Srce Slovenije deluje, občina dobi poročila, katera naj se posredujejo svetnikom. – poročila bomo
posredovali svetnikom.

63. Daje pobudo za sprejem Odloka o turističnem urejanju, s katerim bi uredili problematiko Staretovega
gradu – predlog se bo proučil.
Štebe Tomaž:
64. V kadrovskem načrtu je za vsa leta 11 zaposlenih, v planu sredstev pa se višina spreminja, točno naj
se obrazloži zakaj prihaja do razlik – odgovor že napisan pod vprašanjem št. 22.
Franc Hribar:
65. Ukinjena je postavka Sofinanciranje najema telovadnice OŠ. Kaj to predstavlja, kaj se je sofinanciralo?
– občina je sofinancirala najem telovadnice štirim društvom (Smučarsko skakalni klub, Nogometni klub
Mengo 28, ŠD Partizan Mengeš in ŠD Sonkal Mengeš) in s tem omogočala treninge tudi v pokritem

objektu skozi celotno šolsko leto.
Gubanc Peter:
Ponovi vprašanja glede:
66. Povečanja stroškov elektronizacije – odgovor že posredovan pod vprašanjem št. 38.
67. KD Mengeš 70.000,00 € za kaj – odgovor že posredovan pod vprašanjem št. 39.
68. Koncesionar vzdrževanja cest, zakaj 0,00 € - odgovor že posredovan pri vprašanju št. 41.
69. Kje se lahko vidi, katere ulice v severnem delu Mengša se bo obnovilo – glejte odgovor na vprašanje 41.

70. Kaj je projekt podjetniško gibanje – glej odgovor pri vprašanju št. 44.
71. Program prodaj in pridobivanja zemljišč – grafična priloga – do II. Obravnave – gradivo pripravljeno
72. Donacije občine – znižati za 10.000,00 € - odgovor že posredovan pri vprašanju št. 60.
Predlog odbora za finance je, da se v Odloku o proračunu Občine Mengeš za leto 2015 spremeni:
73. v drugem odstavku 5. člena se številka 20 % črta in nadomesti z 10 % - se ne strinjamo. Predlagamo, da
se številka 20% nadomesti z 15%.

74. v drugem odstavku 6. člena se številka 70 % črta in nadomesti s 30 % - s predlogom se ne strinjamo, saj
je višina predlagana s strani Ministrstva za finance za uresničevanje in izvrševanje temeljnih nalog in ciljev
občine in jo upošteva večina občin v Sloveniji. Predlagamo, da se številka 70 % nadomesti s 50%.

75. v tretjem odstavku 6. člena se številka 25 % črta in nadomesti s 20 % - s predlogom se strinjamo
76. v 7. členu se številka 40 % črta in nadomesti s 15 % - s predlogom se ne strinjamo popolnoma, saj je
višina predlagana na podlagi uresničevanja temeljnih nalog in delovanja občine s strani Ministrstva za finance
in jo upošteva večina občin v Sloveniji. Predlagamo, da se številka 40 % nadomesti s 20%.

77. v prvem odstavku 9. člena se vrednost 20.000,00 € črta in nadomesti s 5.000,00 € - s predlogom se
strinjamo.

78. v drugem odstavku 9. člena se vrednost 1.000,00 € črta in nadomesti s 300,00 € - s predlogom se
strinjamo.

79. v Posebnem delu proračuna in v NRP projektih za obdobje 2014 – 2018 se v letu 2015 Proračunska
postavka 04013 – Osnovna šola Mengeš zmanjša za 270.000,00 € - predlog se delno upošteva.
Podrobnejša obrazložitev podana pri vprašanju št. 6.

V Posebnem delu proračuna in NRP projektih za obdobje 2014 – 2018:
80. se Proračunska postavka 18025 – Telovadnica / Športna dvorana Mengeš zmanjša za 20.000,00 € v
letu 2015 in za 20.000,00 € v letu 2016 – odgovor posredovan že pri vprašanju št. 17.
Vprašanja, prejeta v času razgrnitve proračuna - Bolta:
81. proračunska postavka Decembrsko obdarovanje otrok naj ostane – odgovor podan že pri vprašanju št.
20.

82. v proračunsko postavko Pot na Dobeno, če je možno, da se v projekt vključi ureditev ceste mimo loške
cerkve – glej odgovor pri vprašanju št. 56.
83. da se zagotovi sredstva za varnejšo ureditev krožišča proti Domžalam – glej odgovor pri vprašanju št. 57.

84. da se predvidi sredstva v za ureditev avtobusnega postajališča v Topolah – Avtobusno postajališče za
smer Ljubljana je obnovljeno in vzdrževano glede na zatečeno stanje in možnost ureditve. Kar se tiče AP na
drugi strani ceste (smer Kranj) je potrebno upoštevati da:
- občina tam zemljišča nima, vsako urejanje zahteva tudi soglasje Direkcije RS za infrastrukturo in
upoštevanje vseh predpisov (če bi ga danes želeli urediti bi potrebovali zaradi varnostnih meril precej veliko
zemljišče).
- ob izgradnji obvoznice sta predvideni namreč novi postajališči (na obeh straneh) in sicer na lokaciji, ki je
vzhodno od sedanje ceste (nova povezovalna cesta je trasirana vzhodno od sedanje ceste). Stroške bo
nosil investitor izgradnje povezovalne ceste Želodnik-Vodice.
Zaradi vsega navedenega Občina še ni rešila tega problema, čeprav ga je že večkrat želela.

85. predlagam, da se postavka za Društvo upokojencev zmanjša na račun humanitarnih društev. Eno
društvo dobi brez pravilnika 4.000,00 €, na razpis za humanitarne organizacije pa prispe več kot 10
društev, ki kandidirajo za sredstva, a jih je le 7.000,00 € - glej odgovor pri vprašanju št. 59.
86. glede na posvetovanje z Bogom Ropotarjem in Milanom Burkeljco predlagam, da se v proračunu
predvidijo sredstva namesto za izgradnjo knjižnice za nadgradnjo povezovalnega trakta – glej odgovor
pri vprašanju 5.

Spremembe posameznih proračunskih postavk:
V tabeli spodaj vam podajamo najprej tabelarični pregled sprememb proračunskih postavk med prvo in drugo
obravnavo, v nadaljevanju pa še pisno obrazložitev.
Proračunska postavka / naziv proračunske postavke
04005 - Decembrsko obdarovanje otrok
04007 - Pomembne obletnice društev
04013 - Osnovna šola Mengeš
13003 - Propusti, mostovi, ograje
15007 - Ekološki otoki
15009 - CRO – (Center za ravnanje z odpadki)
15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega
sistema v Občini Mengeš
16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v
Občini Mengeš
16046 - Podjetniško gibanje
18013 - Sofinanciranje programov športnih društev
18025 - Telovadnica / Športna dvorana Mengeš
18031 - Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini
Mengeš
18037 – Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra
Mengeš
SKUPAJ spremembe predloga proračuna Občina Mengeš med
prvo in drugo obravnavo

prva obravnava
7.200,00
285.000,00
10.000,00
-

povečanje zmanjšanje
2.000,00
2.800,00
200.000,00
25.000,00
3.504,00
11.650,00
-

161.100,00

85.000,00

388.600,00
5.000,00
48.600,00
20.000,00

83.046,00
9.000,00
-

10.000,00

-

-

9.000,00

/

231.000,00

5.000,00
20.000,00
6.000,00
231.000,00

04005 – Decembrsko obdarovanje otrok
Proračunska postavka 04005 – Decembrsko obdarovanje otrok se na podlagi pripomb svetnikov iz razprave
pri obravnavi proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v prvi obravnavi ponovno umesti v Proračun Občine
Mengeš za leto 2015 v višini 2.000,00 €.
04007 – Pomembne obletnice društev
Proračunska postavka 04007 – Pomembne obletnice društev se v predlogu Proračuna Občine Mengeš za leto
2015 v drugi obravnavi poveča za 2.800,00 €, saj v letu 2015 praznuje 70 let delovanja tudi ŠD Partizan. Pri

pripravi proračuna Občine Mengeš za leto 2015 te pomembne obletnice nismo upoštevali, zato nas je
predsednik ŠD Partizan Mengeš z dopisom z dne 17.2.2015 obvestil, da tudi ŠD Partizan Mengeš v letu 2015
praznuje 70 let delovanja, saj segajo prvi začetki delovanja društva v leto 1945, ko je bilo društvo ustanovljeno
(9. junija 1945).
04013 – Osnovna šola
Proračunska postavka 04013 – Osnovna šola Mengeš se v predlogu Proračuna Občine Mengeš za lto 2015 v
drugi obravnavi zmanjša za 200.000,00 €. Na podlagi pripomb iz razprave svetnikov pri obravnavi proračuna
Občine Mengeš za leto 2015 v prvi obravnavi predlagamo, da se sredstva za predvideno investicijo nadzidka
nad prostori zbornice ne izvede istočasno z izvedbo energetske sanacije Osnovne šole Mengeš, ki se bo tako
nadaljevala in zaključila brez predvidenega posega (nadzidave nad prostori zbornice za potrebe šolske
knjižnice). Občina pa bo v letu 2015 pristopila k aktivnostim celovite rešitve prostorske problematike Osnovne
šole Mengeš v naslednjih letih (po podatkih bo primanjkovalo učilnic za nemoteno izvajanje šolskega pouka) in
naročila projektno dokumentacijo, zato se predlaga zmanjšanje proračunske postavke za 200.000,00 €. Na
postavki pa je potrebno oblikovati in zagotoviti še proračunska sredstva za tekoče in tekoče investicijsko
vzdrževanje objekta Osnovna šola Mengeš.
13003 – Propusti, mostovi, ograje
Proračunska postavka 13003 – Propusti, mostovi, ograje se poveča za 25.000,00 €, saj je nujno popraviti oba
mostova na cesti proti Kosezam.
Postavke 15007, 15009, 15014 in 16041 se oblikujejo primarno kot sredstva iz najemnin (vir
»omrežnine«) osnovnih sredstev na JKP Prodnik. Namenjena so investicijskemu vzdrževanju.
15007 – Ekološki otoki
V predlog proračuna Občine Mengeš za leto 2015 za drugo obravnavo dodajamo novo proračunsko postavko
15007 – Ekološki otoki v višini 3.504,00 €. Na tej postavki se oblikujejo sredstva iz naslova amortizacije
ekoloških otokov in so namenjena za investicijsko vzdrževanje ekoloških otokov v Občini Mengeš.
15009 – CRO (Center za ravnaje z odpadki)
V predlog proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v drugi obravnavi dodajamo novo proračunsko postavko
15009 – CRO (Center za ravnanje z odpadki-na lokaciji bivšega odlagališča Dob) v višini 11.650,00 €. Na tej
postavki se oblikujejo sredstva iz naslova amortizacije CRO v deležu, ki odpade na Občino Mengeš za
investicijsko vzdrževanje objektov za izvajanje programa CRO.
15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš
Proračunska postavka 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš
se v predlogu Proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v drugi obravnavi poveča za 85.000,00 €. V letu 2015
bomo poleg že omenjenih projektov (delna sanacija kanalizacije Jelovškova ulica, Ropretova cesta) obnovili
še loputo na zadrževalnem bazenu v Loki, delno sanirali kanalizacijo na Gmajni in pričeli sanacijo črpališč v
SCT jami).Zgrajena bo manjkajoča kanalizacija na koncu Testenove (3 obj.).
16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš
Proračunska postavka 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v Občini Mengeš
se v predlogu Proračuna občine Mengeš za leto 2015 v drugi obravnavi poveča za 83.046,00 €. V letu 2015
bomo poleg že navedenih projektov (obnova vodovoda v območju Severnega dela Mengša in pod Grobeljsko
cesto, obnova vodovoda na Jelovškovi in delu Ropretove ceste) obnovili vodovoda Testenova-navezava na
Trzin, ) naročili projekte za bodoče zamenjave.
16046 – Podjetniško gibanje

Proračunska postavka 16046 – Podjetniško gibanje v višini 5.000,00 € se v Proračunu Občine Mengeš za leto
2015 v drugi obravnavi črta iz proračuna Občine Mengeš za leto 2015. Načrtovani projekt, katerega
prijaviteljica naj bi bila na podlagi Dogovora o izvedbi skupne operacije s partnerskim sodelovanjem od razvoja
do podjetniške kulture med mladimi – podjetniško gibanje občina Ivančna Gorica se ne bo realiziral, zato se
proračunska postavka črta.
18013 – Sofinanciranje programov športnih društev
Proračunska postavka 18013 – Sofinanciranje programov športnih društev v Občini Mengeš se v predlogu
Proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v drugi obravnavi poveča za 9.000,00 €. Na tej postavki se
zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev. Proračunska postavka se povečuje za 9.000,00 €, ker v
predlogu proračuna občine Mengeš za leto 2015 ni več proračunske postavke, iz katere se je v preteklih letih
društvom (NK Mengo, SSK Mengeš, ŠD Partizan Mengeš in ŠD Sonkal Mengeš) sofinancirala najemnina za
uporabo telovadnice v Osnovni šoli Mengeš. Od 01.01.2015 dalje se najemnina za uporabo telovadnice v
Osnovni šoli v polnem znesku zaračuna društvom, zato se sredstva za sofinanciranje programov športnih
društev povečujejo za znesek, ki se je v preteklih proračunih namenjal za sofinanciranje najemnine za uporabo
telovadnice v Osnovni šoli Mengeš.
18025 – Telovadnica / Športna dvorana Mengeš
Proračunska postavka 18025 – Telovadnica / Športna dvorana Mengeš se zmanjša za 20.000,00 € na podlagi
pripomb svetnikov pri obravnavi proračuna Občine Mengeš za leto 2015 v prvi obravnavi.
18031 – Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš
Proračunska postavka 18031 – Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš se v drugi
obravnavi Proračuna Občine Mengeš za leto 2015 zmanjša za 6.000,00 €, ki se prenesejo na PP 18037 –
Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš. Sredstva na tej postavki se namenijo za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Mengeš.
18037 – Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš
V predlog proračuna Občine Mengeš za leto 2015 za drugo obravnavo dodajamo novo proračunsko postavko
18037 – Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš v vrednosti 9.000,00 €. Na tej
postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje mladinskega centra Mengeš. To področje pokriva društvo AIA,
v okviru katerega deluje tudi Mladinski center Mengeš, ki ima pridobljen tudi status za delovanje društva v
javnem interesu. V predlogu proračuna Občine Meneš za drugo obravnavo predlagamo, da se doda nova
proračunska postavka 18037 - Sofinanciranje programov in dejavnosti Mladinskega centra Mengeš, v višini
9.000,00 evrov.
Društvo AIA-Mladinski center Mengeš, že od leta 2011 uspešno in požrtvovalno deluje na mladinskem
področju v naši občini, in sicer kontinuirano vse dni v tednu. Društvo je v letu 2013 tudi pridobilo odločbo
Urada RS za mladino (št. odločbe: 021-33/2013/9, z dne 06.02.2013) s katero mu je bil podeljen status
društva v javnem interesu na mladinskem področju. Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni
skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne
aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih ter tako prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji
mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in ustvarja
avtonomni mladinski prostor. Mladinski center je prostor, kjer mladim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa
in priložnosti za neformalno učenje ter je za mladega vmesni prostor za njegov osebnostni razvoj in rast ter
pridobivanje izkušenj, ki mu jih formalno izobraževanje ne ponuja. Glede na navedeno predlagamo, da se
sofinanciranje dejavnosti mladinskega centra uredi s samostojno proračunsko postavko, saj na ta način lažje
omogočimo kvalitetno in kontinuirano delovanje dejavnosti mladinskega centra.
Finančne in druge posledice ter koristi:

Finančne in druge posledice ter koristi so prikazane v tabelah in obrazložitvah. Proračun je osnovni akt, ki
zavezuje občino, da ga pri svojem poslovanju izpolnjuje in izvaja. V primeru, da se med letom pojavijo
nepredvidene okoliščine, ki nimajo kritja v veljavnem proračunu, je župan dolžan začasno zadržati izvrševanje
proračuna, ko zaradi nastanka novih obveznosti ali spremenjenih gospodarskih gibanj pride do povečanja ali
zmanjšanja prejemkov proračuna je župan dolžan predlagati občinskemu svetu predlog rebalansa proračuna.
Proračun mora biti uravnotežen, v njem morajo biti zajeti vsi prejemki in vsi izdatki za vsako leto posebej, brez
medsebojnih kompenzacij, biti pa mora hkrati gospodaren, učinkovit in varčen. Proračun je enoleten akt. V
proračunu morajo biti opredeljene pravice porabe med proračunskimi postavkami v skladu z ZJF in letnim
Odlokom o izvrševanju proračuna.
PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2015 v II.
obravnavi.

Franc Jerič
Župan Občine Mengeš

Pregledal/i:
Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave

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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji redni seji dne ----- sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mengeš za leto 2015 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)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni skupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna evropske unije

II. SKUPAJ ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

10.197.635,00
6.268.326,00
4.421.899,00
3.520.339,00
770.460,00
130.100,00
1.000,00
1.846.427,00
1.494.427,00
0,00
32.000,00
5.000,00
315.000,00
590.000,00
220.000,00
0,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
3.339.309,00
42.000,00
3.297.309,00
9.046.116,00
1.641.792,00
316.130,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

56.120,00
1.207.242,00
11.400,00
50.900,00
2.295.891,00
11.000,00
379.410,00
401.661,00
1.503.820,00
5.108.433,00
5.108.433,00
0,00
0,00

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

1.151.519,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

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

936.000,00
936.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
871.000,00
1.151.519,00
851.782,00

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 konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupine 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)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Mengeš.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki, določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe odloča župan, tako da seštevek vseh prerazporeditev znotraj posameznega področja
proračunske porabe (glavnega programa) ne presega 15 % višine tega področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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.
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)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunski sklad proračunska rezerva, ki je oblikovan po Zakonu o javnih financah se v letu 2015 nameni vplačilo v višini
900,00 €.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 50.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena Zakona o javni financah do višine 50.000,00 € župan.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Mengeš
za prvo polletje leta 2015 in v zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2015.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
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.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 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 dolžnika in
njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet
10. člen
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 leta 2015 in v zaključnem
računu proračuna Občine Mengeš za leto 2015.
11. člen
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.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine)
Za financiranje investicij se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 936.000,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se v letu 2015 ne smejo
zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Mengeš v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:
Župan

Franc Jerič

PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

PRILOGA K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2015
LETNI PROGRAM PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIN ZA LETO 2015

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti
sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna
samoupravne lokalne skupnosti. V letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja zajema podatke o okvirni lokaciji,
velikosti in vrsti nepremičnine.
Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko
izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.
PREDVIDENI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI (zemljišča) OBČINE MENGEŠ ZA
LETO 2015

Tabela št. 1
konto

Par. št.

7221

Katastrska
občina
Mengeš

Predvidena površina

783/27,
782/17

781/15, 64 m2

7221

Mengeš

2925/33

35 m2

7221

Mengeš

2096/13

529 m2

7221

Mengeš

775/11, 772/11

73m2

7221

Mengeš

2867/9,
2946/11

7221

Mengeš

2925/14

184 m2

7221

Mengeš

2947/5, 836/11

97m2

7221

Mengeš

9/18, 2925/55

928m2

7221

Mengeš

485/18

16 m2

7221

Loka

1062/9,
18/10

7221

Mengeš

750/49

206 m2

7221

Loka

1066/6, 1066/7

8 m2

2945/7, 30m2

18/9, 90 m2

Opis, lega nepremičnine in utemeljenost ravnanja
V naravi zemljišče, ob Kersnikovi cesti izven
območja ceste, povečava gradbene parcele na
kateri stoji stavba. (slika 1)
V naravi opuščeno zemljišče potoka Pšate,
povečava gradbene parcele. ( slika 2)
V naravi stavbno zemljišče, ob treh stanovanjskih
stavbah, ni primerno za samostojno gradbeno
parcelo. Povečava gradbene parcele teh treh
stavb. (slika 3)
V naravi zemljišče vzdolž Kersnikove, ki ne
predstavlja ceste. Povečava gradbene parcele ob
tem zemljišču. (slika 4)
V naravi zemljišča, ki ležijo izven območja ceste
oziroma pločnika ob cesti Zavrti in Levčevi,
povečava gradbene parcele na kateri stojijo
stavbe. (slika 5)
V naravi del zemljišča med stanovanjskimi
stavbami ob Linhartovi. (slika 6)
V naravi zemljišči med stanovanjskimi stavbami
ob Glavarjevi. ( slika 7)
V naravi zemljišče na katerem je zgrajena stavba.
»Stavba nima dovoljenja, niti zemljišča«. ( slika
8)
V naravi del zemljišča, ki ne predstavlja ceste in
ni predvideno za razširitev le-te. Povečava
gradbene parcele sosednjega stanovanjskega
objekta. ( slika 9)
V naravi del zemljišča, ki ne predstavlja ceste in
ni predvideno za razširitev le-te. Povečava
gradbene parcele dveh sosednjih stanovanjskih
objektov. ( slika 10)
V naravi del zemljišča, ki ne predstavlja ceste in
ni predvideno za razširitev le-te. Povečava
gradbene parcele sosednjega stanovanjskega
objekta. (slika 11)
V naravi del zemljišča, ki ne predstavlja ceste in
ni predvideno za razširitev le-te. Povečava

7221

Mengeš

4/6

90 m2

7221

Mengeš

389/15

19 m2

7221

Loka

1062/4,
1062/5

7221

Mengeš

2947/4

47 m2

7221

Mengeš

2906/5, 2906/6

259 m2

7221

Mengeš

261/17

513 m2

7221

Mengeš

261/12

7221

Mengeš

4712

1066/4, 88 m2

Zemljišče-396 m2
731m2

gradbene parcele sosednjega stanovanjskega
objekta. (slika 12)
V naravi del zemljišča ob stanovanjski stavbi.
Povečava gradbene parcele sosednjega
stanovanjskega objekta. (slika 13)
V naravi del zemljišča ob stanovanjski stavbi.
Povečava gradbene parcele sosednjega
stanovanjskega objekta. Po prenosu tega
zemljišča iz SKZG RS na občino. (slika 14)
V naravi deli zemljišč, ki niso cesta in niso
predvideni za razširitev le te. Povečava gradbene
parcele sosednjega stanovanjskega objekta.
(slika 15)
V naravi del zemljišča ob stanovanjski stavbi.
Povečava gradbene parcele sosednjega
stanovanjskega objekta. (slika 16)
V naravi del zemljišča, ki se ne uporablja več kot
cesta in tudi ni predviden za razširitev le te.
Prodaja oziroma zamenjava s sosednjim
zemljiščem, ki je v lasti fizične osebe, ki je lastnik
zemljišča na katerem je cesta. (slika 17)
Občina je lastnica zazidljivega zemljišča v centru
Mengša. Predlagamo prodajo. (slika 18)
Hiša je potrebna obnove. Predlagamo prodajo.
(slika 19)
Komunalno opremljena gradbena parcela v
območju ME 25. Predlagamo prodajo. (slika 20)

PREDVIDENI PROGRAM PRIDOBIVANJA NEPREMIČNIN (zemljišča) OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2015
Tabela št. 2
konto
16022

Katastrska
občina
Mengeš

16022

Mengeš

16022

Mengeš

Par. št.

Predvidena
površina
1998 m2

1512/25,
1512/24,
1512/23,
1641/3, 1641/5,
1641/4,
1657/39,
1634/2,
1305/1, 1306/1, Cca. 6500 m2
1307/1, 1310/1,
1312/1, 1313/3,
1314/1, 1315/1,
1318/1, 1322/3,
1323/7, 1323/4,
1324/1, 1325/1,
1326/1, 1328/1,
1329/1, 1331/1,
1332/1, 1333/1,
1334/1, 2881/1,
1336/1, 1337/1,
1338/1, 1339/1,
1341/3, 1344/1,
1347/1, 1348/1,
1349/1, 1350/1,
1353/1, 2879/1,
1142/1, 2877/1,
1129/1
1512/20,
1774 m2
1512/21,

Opis in lega nepremičnine.
V naravi del javne ceste Mengeš - Topole

V naravi cesta na Drnovem. Brezplačni prenos s strani SKZG
RS na občino.

V naravi črpališče za meteorno in odpadno kanalizacijsko
vodo.

16022

Mengeš

1512/22,
1657/36,
1657/37
782/19, 782/20

16022

Mengeš

855/22

4 m2

V naravi del Kolodvorske ceste.

16022

Mengeš

711

48 m2

V naravi del pločnika ob Zoranini ulici.

16022

Mengeš

79/9

64 m2

V naravi del Svetčeve ulice.

16022

Loka

53/2, 6/3

60 m2

V naravi del Testenove ulice.

16022

Mengeš

V naravi del Ulice dr. Zajca

16022

Mengeš

Del
529/31, Cca. 40 m2
529/61
288/22
87 m2

16022

Mengeš

288/82

220 m2

V naravi del Linhartove ulice

16022

Loka

156/2

39 m2

V naravi del Testenove ulice.

16022

Loka

265/2

49 m2

V naravi del ceste Na gmajni

16022

Mengeš

V naravi bodoči pločnik ob Kolodvorski cesti.

16022

Mengeš

Del
864/10, Cca. 180 m2
864/20
23/4
10000 m2

16022

Mengeš

V naravi del ceste Mengeš - Koseze

16022

Mengeš

16022

Loka

1498/16,
344 m2
1529/2, 1530/2,
1531/2
43/18, 43/17, 100 m2
43/15, 44/12,
44/9
20/9
3 m2

16022

Loka

153/2

50 m2

V naravi del Testenove ulice.

16022

Loka

99/9

10 m2

V naravi del Testenove ulice.

16022

Mengeš

V naravi Levstikova ulica.

16022

Mengeš

16022

Mengeš

903/6, 903/7, 288 m2
903/10, 903/12,
903/14, 906/21,
906/20, 906/19
395/5, 395/4, 43 m2
392/9, 392/6
2925/62
8 m2

16022

Loka

50/3, 50/2

V naravi del Gasilske ulice.

16022

Mengeš

V naravi del Liparjeve ceste.

16022

Mengeš

526/28 in del Cca 45m2
527/8
1491/4
88 m2

16022

Mengeš

797/24, 797/26

V naravi del Janševe ulice.

16022

Dobeno

V naravi del ceste na Zgornjem Dobenu.

16022

Mengeš

333/7, 333/8, 270 m2
330/11, 330/13,
356/28, 356/25,
356/20
748/10
127

16022

Mengeš

1755/5, 1756/9

V naravi del ceste v naselju Topole.

130 m2

V naravi del Detelove ceste.

108 m2

80 m2

8 m2

V naravi del Linhartove ulice.

V naravi območje skakalnic.

V naravi del Sadnikarjeve ulice.
V naravi del Testenove ulice.

V naravi del Rašiške ulice.
V naravi del Muljave.

V naravi del Gorenjske ceste.

V naravi del Grobeljske ceste.

16022

Mengeš

1506/51,
1506/54,
1506/56
836/22, 836/20

92 m2

V naravi del Gorenjske ceste smer Topole.

16022

Mengeš

80 m2

V naravi del Glavarjeve ulice.

16022

Mengeš

2107/18,
2107/17,
2111/10,
2111/8
1526/6, 1525/1,
1524/2, 1527/7,
1528/2, 1527/8,
1528/3, 1529/2,
1530/2, 1531/2,
1532/2, 1533/2,
1536/4, 1537/5,
1577/2, 1538/2,
1571/2, 1578/2
Deli 440/1, 492,
485,
440/7,
439/9, 439/11,
440/15, 440/14,
440/3, 440/4,
438/1, 439/1,
439/7, 439/8,
470/5,
469,
439/5, 439/3,
439/4, 439/10
43/5, 47/3

44 m2

V naravi del ceste Pristava.

16022

Mengeš

2431 m2

V naravi del ceste Mengeš – Koseze.

16022

Dobeno

Cca. 1450 m2

V naravi javna pot, od Boltovega studenca in desno naprej.
»«smer Boltova talnga««

16022

Mengeš

83 m2

V naravi del Veselovega nabrežja.

16022

Mengeš

312 m2

V naravi del Steletove ulice.

189 m2

V naravi del Svetčeve ulice.

620 m2

V naravi del Detelove ulice.

166m2

V naravi, del pločnika ob cesti Zavrti in Levčevi.

Mengeš

1017/28,
1018/16,
1018/17
79/11,
79/9,
79/12
783/29, 783/30,
772/15, 772/14,
769/12, 769/11,
766/11, 766/10,
del 787/18
837/42, 837/43,
838/15, 838/16,
838/17
1302/2, 1303/2

16022

Mengeš

16022

Mengeš

16022

Mengeš

16022

956

V naravi del ceste Drnovo, povezava Kamniška – Gorenjska.

16022

Mengeš

1351/4

80m2

V naravi del ceste Drnovo, povezava Kamniška – Gorenjska.

16022

Mengeš

Del 1020/4

80m2

V naravi Gostičeva ulica.

PREDVIDEN PROGRAM PRODAJE STANOVANJ
V letu 2015 se predvideva prodaja stanovanja, ki je v lasti Občine Mengeš.
Stanovanje se nahaja v stavbi št. 861-2 z naslovom Šolska ulica 1, Mengeš. (slika 21)
Stanovanje ima 67,82 m2. Stavba v katerem se nahaja stanovanje je v zelo slabem
stanju in je potrebna temeljite obnove. Predlagamo prodajo. Ocenjena vrednost je
cca. 50.000 eur.

Za navedene aktivnosti so v predlogu proračuna Občine Mengeš za leto 2015 planirana
sredstva na proračunskih postavkah; prihodki 7221, odhodkih 16022. Na proračunski
postavki 7221 prihodki od prodaje stvarnega premoženja se predvideva prihodek 550.000,00
euro in na proračunski postavki 16022 odkup nepremičnin – odhodki 130.000,00 euro.
Podrobnejši grafični prikaz posamezne nepremičnine si je možno ogledati na spletnih straneh
občine, v rubriki prostorsko informacijski sistem občine – PISO oziroma v prostorih Občine
Mengeš.

