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URADNI VESTNIK
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 12.
redni seji dne 29. novembra 2007 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZN ZA UREDITVENO
OBMOČJE M 28/2 V MENGŠU –
I. OBRAVNAVA
Občinski svet Občine Mengeš obravnava Odlok o
spremembah in dopolnitvah ZN za ureditveno območje
M28/2 v Mengšu – prva obravnava in ga posreduje v 30
dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Občinski
lokacijski načrt se javno razgrne v prostorih Občine
Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve
bo sedem dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku
Občine Mengeš. Javna obravnava bo v prostorih
Občine Mengeš dne 17. 01. 2008 ob 10:00 uri.
V času javne razgrnitve bo možno predloge in
pripombe v zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za ureditveno območje M28/2 v
Mengšu vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne
razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 113-12/4
Datum: 29. 11. 2007

Župan
Franc Jerič

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), 2. člena Odloka o komunalnih taksah
v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 16/96, 38/98, 6/99, 6/01) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 12. redni seji dne 29. novembra
2007 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA
IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO
2008

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur.list SRS 18/1984, 32/1985, 33/1989, Ur.list RS
24/1992) in v povezavi s l. točko l. odstavka 56. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS 44/1997),
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 30/97,
5/01, 8/06) ter 22. člena Statuta občine Mengeš je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 12. seji dne
29. 11. 2007 sprejel
SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Mengeš za
leto 2008 znaša 0,001180 eur.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1.
1.2008 dalje.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 115-12/4
Datum: 29. 11. 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/79,
10/98 in 74/98) in 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01), je
Občinski svet Občine Mengeš na 12. redni seji dne
29.11.2007 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI POVPREČNE
GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2008 TER VREDNOSTI
ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNE
USTANOVITVE SLUŽNOSTI
(glej preglednico)

1. Povprečna gradbena cena ( PGC ) za 1m2 stanovanjske površine na 885,53 eur/m2
območju občine Mengeš znaša:
2. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča, ki je v lasti Občine
Mengeš, in v naravi predstavlja manjšo povečavo gradbene parcele sosednjega zemljišča na
območju Občine Mengeš je za posamezna območja upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
8% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
7% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
6% od PGC
3. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča Občini Mengeš, ki v
naravi predstavlja, zemljišča ki so bila ali bodo uporabljena za gradnjo javnih cest in drugih
javnih površin je za posamezna območja upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
2,00% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
1,75% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
1,50% od PGC
4. Pri izračunu odškodnin za trajno ustanovitev služnosti vgradnje in vzdrževanja komunalne
infrastrukture za 1/m2 zemljišča je za posamezna območja upoštevati naslednje odstotke od
PGC, glede na območje in namembnost zemljišča.
KMETIJSKO
STAVBNO
- območje naselja Mengša
0,15% od PGC
1,0% od PGC
2,0% od GC
- območje naselja Loka pri Mengšu
0,13% od PGC
0,9 % od PGC
1,6% od GC
- območje naselja Topole in Dobeno
0,11% od PGC
0,8 % od PGC
1,2% od GC
5. Predlagane cenovne osnove se uporabljajo od 01.01.2008 dalje in se tekom leta valorizirajo z indeksom podražitev,
ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino “Stanovanjska gradnja”.
V primerih iz točke 3 in 4, vse stroške prenosa lastninske pravice plača Občina Mengeš, v primeru iz tč. 2 pa
vse stroške plača kupec.

Vrednost točke za izračun komunalne takse za leto
2008 znaša 0,05213 EUR.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 116-12/4
Datum: 29. 11. 2007

Številka: 114-12/4
Datum: 29. 11. 2007

0

Župan
Franc Jerič

Župan
Franc Jerič
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Župan
Franc Jerič

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 12.
redni seji dne 29. novembra 2007 sprejel naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA ODBORA
ZA STATUTARNO PRAVNE ZADEVE
1. Občinski svet Občine Mengeš razrešuje članico
Odbora za statutarno pravne zadeve g. Ano Kolenc,
stan. Liparjeva 22a, Mengeš.
2. Občinski svet imenuje g. Benjamina Peternelja,
stan. Slamnikarska 11, Mengeš za člana Odbora za
statutarno pravne zadeve.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 117-12/4
Datum: 29. 11. 2007

Župan
Franc Jerič

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 12.
redni seji dne 29. novembra 2007 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2008 V I.
OBRAVNAVI IN ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2009 V I.
OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o
proračunu Občine Mengeš za leto 2008 v I. obravnavi
in Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2009 v
I. obravnavi.

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu
OPPN) za območje »ME32-P« Lek Mengeš«
Na podlagi pobude investitorja družbe LEK d.d. se za
ureditveno območje »ME32-P« (Lek Mengeš) začne
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN).
Območje OPPN predstavlja obstoječe območje tovarne
Lek v naseljih Mengeš in Preserje pri Radomljah.
Območje leži na območju dveh občin: v občini Mengeš
(območje urejanja ME32-P – območje proizvodnih
dejavnosti) in v občini Domžale (območje urejanja
»Pi1 - LEK«).
Družba Lek d.d. je na občini Mengeš in Domžale
posredovala pobudo za izdelavo sprememb ali izdelavo
novega prostorskega izvedbenega akta, ker veljavni
prostorski akt sprejet v letu 1991 več ne ustreza dejanskemu stanju in razvojnim potrebam družbe.
Občinski upravi občin sta se s pobudnikom dogovorili,
da je smiselno urejati območje z enim prostorskim
izvedbenim aktom, to je OPPN. OPPN bo izdelan celovito za celotno proizvodno območje v obeh občinah,
odloka o OPPN pa bosta sprejeli Občini Mengeš
in Domžale za območje v pristojnosti posamezne
občine.

2. Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt,
na območju občine Mengeš pa tudi:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje
1986- 2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Domžale za obdobje 19862000, za območje Občine MENGEŠ, dopolnitev 1999,
ki jo je izdelal Locus d. o. o. Domžale - Odlok št. 1059/2 z dne 13. 10. 1999, objavljen v Uradnem vestniku
občine Mengeš št. 7/99 z dne 27. 10. 1999 in dopolnitev
2000, ki jo je izdelal Locus d. o. o. Domžale-Odlok
št. 146-12/2 z dne 9. 2. 2000, objavljen v Uradnem
vestniku Občine Mengeš št. 1/2000, z dne 28. 2. 2000
ter dopolnitev 2002 ( Uradni vestnik občine Mengeš,
št. 5/2004, 16. julij 2004)
Pobudnik za izdelavo OPPN je družba LEK d.d., ki je
lastnik in neposredni uporabnik zemljišč in objektov
na načrtovanem območju.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 118-12/4
Datum: 29. 11. 2007

Župan
Franc Jerič

Na podlagi določil 55. 57. in 97 člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007;
v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in na podlagi 22.
člena Statuta Občine Mengeš ( Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99) sprejme župan Občine Mengeš
SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE »LEK MENGEŠ«

0

3. Območje OPPN in program
Predmet izdelave je nov OPPN. Obravnavano območje
je natančno opredeljeno s prostorskimi planskimi akti
občin Domžale in Mengeš.
Na območju občine Mengeš za urejanje predmetnega
ureditvenega območja še vedno velja Zazidalni načrt
iz leta 1991. Občina Domžale je s spremembami in
dopolnitvami prostorskih planskih aktov v letu 2004
razveljavila navedeni zazidalni načrt ter ga nadomestila
s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Območje meri v občini Mengeš 6,3 ha in v občini
Domžale 5,63 ha. Točna meja območja bo določena v
graﬁčnem delu OPPN.
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja
OPPN, ki so potrebna za neposredno prometno
priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo
komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne
infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje

območja.
Predmet izdelave OPPN so:
- načrtovane nove modernizacije proizvodnje,
- zaokrožitve proizvodnih programov,
- upoštevanje energetskih in okoljevarstvenih pogojev,
- spremembe zaradi sprejetega državnega lokacijskega načrta za cesto Želodnik – Mengeš – Vodice
v letu 2004, ki neposredno vpliva na ureditev
končnega stanja prometnih povezav lokacije in
ureditev mirujočega prometa.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili
ZPNačrt.
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki
temeljijo na:
- povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov
občin Domžale in Mengeš,
- idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi programskih izhodišč investitorja območja,
- idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno
cestno omrežje,
- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj
in zunaj območja urejanja.
V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne
podlage, se te pripravijo med postopkom in jih pridobi
izdelovalec OPPN.
Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni
geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN
izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem za
potrebe načrtovanja komunalnih vodov in naprav izven
območja OPPN.
Izbrani izdelovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo
OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci
urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci
pri pripravi OPPN.

5. Roki izdelave OPPN
Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim
prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene
idejne zasnove ureditve območja, ki je bila priložena
pobudi za izdelavo prostorskega akta, pripravi osnutek
OPPN in le tega posreduje občini v potrditev. Na
potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih
nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne
podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih
pristojnosti. Osnutek prostorskega akta se uskladi s
pridobljenimi smernicami in izdelanimi strokovnimi
podlagami. Dopolnjeni osnutek, ki vsebuje vse sestavne dele OPPN v skladu z veljavnimi predpisi, potrdi
občinska uprava Občine Mengeš in le tega posreduje
občinskemu svetu v sprejem in posreduje v javno
razgrnitev. Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek
popravi oziroma dopolni na podlagi sprejetih stališč
do pripomb iz javne razgrnitve ter oblikuje kot predlog
OPPN, ki se ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja
prostora v pridobitev mnenj o skladnosti OPPN s podanimi smernicami. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih
nosilcev urejanja prostora se izdela usklajeni predlog
OPPN, ki se posreduje v sprejem občinskemu svetu
Občine Mengeš.
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1
2
3
4*
5*
6
7*
8
9
10*
11
12*

AKTIVNOST
Priprava osnutka OPPN
Priprava gradiva in pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora ter
odločitve MOP o izdelavi CPVO
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih smernic nosilcev
urejanja prostora
Priprava okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
Sprejem dopolnjenega osnutka OPPN
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila v primeru postopka CPVO)
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
Izdelava predloga OPPN
Izdelava predloga okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)
Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka CPVO)

ROK IZDELAVE
60 dni po sprejemu sklepa župana o začetku prostorskega akta
45 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave
30 dni po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
45 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
60 dni po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
v skladu s proceduro, ki jo vodi občinska uprava
30 dni oziroma v skladu s sklepom občinskega sveta
15 dni po zaključeni javni obravnavi
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
45 dni po pripravi predloga OPPN
60 dni po pripravi predloga OPPN

13
Izdelava usklajenega predloga OPPN
30 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na
osnutek OPPN, k dopolnjenemu predlogu akta pa
mnenje, so:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj,
Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
2. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
Vojkova 1b, 1001 LJUBLJANA,
3. MINISTRSTVO ZA PROMET, Direkcija RS za
ceste, Izpostava Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000
LJUBLJANA
4. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Inšpektorat RS
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 LJUBLJANA
5. ELES, ELEKTRO SLOVENIJA, D.O.O., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 LJUBLJANA
6. ELEKTRO LJUBLJANA, PE Ljubljana okolica,
Slovenska cesta 58, 1516 LJUBLJANA
7. GEOPLIN PLINOVODI D.O.O., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3706
8. PETROL, Slovenska naftna družba d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 LJUBLJANA,
9. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK
d.o.o., Savska cesta 2, 1230 DOMŽALE
10. OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234
MENGEŠ
11. OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230
DOMŽALE
12. Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave
OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja
potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo
delovno področje.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) in 45. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06)
je župan Občine Mengeš dne 12. decembra 2007
sprejel

7. Obveznosti ﬁnanciranja priprave OPPN
Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter za izdelavo prostorskega akta v celoti zagotovi pobudnik in
investitor LEK d.d. Občina Mengeš kot pripravljavec
zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

35.235

711 Takse in pristojbine

1.815

712 Denarne kazni

1.687

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.262

714 Drugi nedavčni prihodki

70.878

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE MENGEŠ V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno ﬁnanciranje
Občine Mengeš (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega ﬁnanciranja).
2. člen
(podlaga za začasno ﬁnanciranje)

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega
dela proračuna določijo v naslednjih zneskih (glej
preglednico):

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2008

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

919.120

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

910.365

70 DAVČNI PRIHODKI

799.489

700 Davki na dohodek in dobiček

700.895

703 Davki na premoženje

81.107

704 Domači davki na blago in storitve

17.487

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš
in svetovnem spletu, ter stopi v veljavo naslednji dan
po objavi.
Številka: 3503-9/2007
Datum:4. 12. 2007

73 PREJETE DONACIJE

0

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Župan
Franc Jerič

Začasno ﬁnanciranje temelji na proračunu občine
za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen
v skladu z Zakonom o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Mengeš za leto 2007 (Uradni
vestnik Občine Mengeš št. 3/2007; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).

110.877

6.983

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.713

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

5.270
0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.772

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

1.772

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

906.231

40 TEKOČI ODHODKI

223.758

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

57.663

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

8.432

402 Izdatki za blago in storitve

157.663

403 Plačila domačih obresti

0

409 Rezerve

0

41 TEKOČI TRANSFERI

V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko prejemki
in izdatki občine povečajo za namenske prejemke
in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF
oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v
začasnem ﬁnanciranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo
do ravni podprogramov proračunske porabe in so
priloga k temu sklepu.

336.556

410 Subvencije

0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

224.457

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

94.377

413 Drugi tekoči domači transferi

17.723

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

336.832

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

336.832
9.085
9.085

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

12.890

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

Proračun januar marec 2008

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

1.656

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.656

750 Prejeta vračila danih posojil

1.656

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2008

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

55 ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
ﬁnanciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v
breme svojega ﬁnančnega načrta samo v okviru pravic
porabe iz svojega ﬁnančnega načrta, določenega v
posebnem delu proračuna.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1.
januarja 2008 dalje.
Številka: 410-10/2007
Datum: 12. 12. 2007

0
0

V obdobju začasnega ﬁnanciranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz
istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

C. RAČUN FINANCIRANJA

500 Domače zadolževanje

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

4. KONČNA DOLOČBA

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 1.656
DELEŽEV (IV.-V.)

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

V obdobju začasnega ﬁnanciranja se za izvrševanje
začasnega ﬁnanciranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

0

440 Dana posojila

3. IZVRŠEVANJE
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)

0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- 14.545
II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-12.890

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

0

0
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Franc Jerič
Župan Občine Mengeš

