Številka: 900-14/2015
Datum: 04.11.2015
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SKLEP O SOGLASJU K PODPISU POGODBE ZA IZVEDBO ARHEOLOŠKIH
DEL ZA GRADNJO PRIZIDKA PRI OŠ MENGEŠ V BREME PRORAČUNA ZA
LETO 2016

PRAVNA PODLAGA:

Četrti odstavek 6. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2015
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/15) in 17. člen Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

PRIPRAVLJAVCA:

Andrej Urbanc, Marija Kos

NAMEN:

obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Andrej Urbanc

PRILOGA: Kulturno-varstveni pogoji št.: 35101-0472/2015-2 z dne 5.6.2015
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi analiz povečanega vpisa otrok v obvezni osnovnošolski vzgojno-izobraževalni program in
izkazanih potreb po dodatnih prostorih v Osnovni šoli Mengeš, ki naj bi v naslednjih letih dosegla ali celo
presegla 800 učencev, je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in
pridobljeni kulturno-varstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno
dediščino OE Kranj štev. 35101-0472/2015-2 z dne 5.6.2015, iz katerega je razvidno, da je potrebno pred
izdajo kulturno-varstvenega soglasja k PGD projektu za gradnjo prizidka pri OŠ Mengeš, pridobiti od
Ministrstva za kulturo soglasje za dovolitev arheoloških izkopavanj. Vlogo za izdajo omenjenega soglasja pa v
imenu investitorja lahko vloži le usposobljeni izvajalec, ki izpolnjujejo kriterije Pravilnika o arheoloških
izkopavanjih. Na izvedenem javnem razpisu »Izvedba arheoloških izkopavanj pri OŠ Mengeš«, je Občina
Mengeš kot investitor že izbrala izvajalca za izvedbo arheoloških izkopavanj. V NRP-jih Občine Mengeš za
obdobje 2015-2018 je na projektu številka OB072-09-0004 04013 – Osnovna šola Mengeš v letu 2016 za
investicije namenjeno 50.500,00 € sredstev. V skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto
2015 je potrebno za prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let pridobiti predhodno soglasje
občinskega sveta.
FINANČNE POSLEDICE:
Vključitev pogodbe za izvedbo arheoloških izkopavanj z izbranim izvajalcem v višini 47.506,80 € z DDV v
proračun Občine Mengeš za leto 2016.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Sklep o soglasju k podpisu pogodbe za izvedbo arheoloških del za gradnjo
prizidka pri OŠ Mengeš v breme proračuna za leto 2016, v predlaganem besedilu.
Franc Jerič, župan

predlog sklepa
Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2015 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 2/15) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji ____ redni seji dne ___.___.____ sprejel

SKLEP
o soglasju k podpisu pogodbe za izvedbo arheoloških del za gradnjo prizidka pri OŠ Mengeš v breme
proračuna za leto 2016

I.
Občinski svet Občine Mengeš daje soglasje k podpisu pogodbe za izvedbo arheoloških del za gradnjo prizidka
pri OŠ Mengeš v breme proračuna za leto 2016.

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

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
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Franc Jerič
župan

