URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2013, 11. februar 2013

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/2008 odl. US,
76/2008, 100/2008 odl. US, 79/2009, 14/2010 odl. US, 51/2010 in 84/2010 odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18. redni seji dne 24. januarja 2013 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za občino Mengeš za leto 2013 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

7.343.632,00

II. SKUPAJ ODHODKI

8.643.712,00

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
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5.155.869,00
4.558.659,00
3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
597.210,00
359.210,00
0,00
17.000,00
6.000,00
215.000,00
655.000,00
285.000,00
0,00
370.000,00
0,00
0,00
0,00
1.532.763,00
64.000,00
1.468.763,00

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
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

1.727.426,00
311.292,00
51.110,00
1.328.824,00
11.400,00
23.600,00
2.414.522,00
85.000,00
375.060,00
287.592,00
1.668.070,00
4.501.764,00
4.501.764,00
0,00
0,00

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

0,00

1.300.000,00

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.)

19.000,00
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00

0,00

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

19.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

1.100.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

1.100.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA

65.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

65.000,00
65.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

-246.080,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE

1.035.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE

1.300.080,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
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246.080,00

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.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki
proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
določeni v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF.
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 10 % 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 2013 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 vre-

dnost 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 70 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega 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.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.
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.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil
v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo
v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih
programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 23.600,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 23.600,00

€ župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do
višine 1.000,00 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov
presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se bo občina
za proračun leta 2013 zadolžila v višini
1.100.000,00 €.

6. PREHODNA IN KONČNA
DOLOČBA
11. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 141-18/2013
Datum: 24.01.2013
Franc Jerič
župan

PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/2008 odl. US,
76/2008, 100/2008 odl. US, 79/2009, 14/2010 odl. US, 51/2010 in 84/2010 odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18. redni seji dne 24. januarja 2013 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za občino Mengeš za leto 2014 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:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI

7.857.840,00

II. SKUPAJ ODHODKI

9.000.840,00

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
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

5.255.869,00
4.558.659,00
3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
697.210,00
359.210,00
0,00
17.000,00
6.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.601.971,00
1.064.000,00
1.537.971,00
1.663.395,00
311.292,00
52.390,00
1.263.513,00
11.400,00
23.600,00
2.241.410,00
50.000,00
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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

368.060,00
283.492,00
1.541.058,00
5.096.035,00
5.096.035,00
0,00
0,00

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

1.143.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
1.400.000,00

VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE

1.400.000,00

257.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

257.000,00
257.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE

1.143.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE

1.143.000,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0,00

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.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske
postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki
proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
določeni v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZJF.
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 10 % 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 2014 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 70 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega 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.

10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo
občina za proračun leta 2014 zadolžila za
1.400.000,00.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.

6. PREHODNA IN KONČNA
DOLOČBA

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.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil
v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo
v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih
programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 23.600,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 23.600,00
€ župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do
višine 1.000,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA

11. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 142-18/2013
Datum:24.01.2013
Franc JERIČ
župan

PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in
15/03), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00), Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 03/10) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18. redni seji, dne 24.
januarja 2013 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ
ZA LETO 2013
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1. člen
Letni program športa v občini Mengeš za
leto 2013 (v nadaljevanju LPŠ) opredeljuje
programe športa in strokovne ter razvojne
naloge na področju športa, ki se sofinancirajo s sredstvi iz občinskega proračuna,
njihovo vsebino ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
V občinskem proračunu za leto 2013 so zagotovljena tudi sredstva za:
• redno vzdrževanje športnih objektov in
• investicije v športno infrastrukturo.
2. člen
Iz proračuna občine Mengeš se za proračunsko leto 2013 za programe športa in
področje športne infrastrukture zagotovi sredstva v okvirni višini 1.561.600,00
EUR, in sicer:
• na proračunski postavki 18029 – v okvirni višini 8.000,00 EUR,
• na proračunski postavki 18013 – v okvirni višini 48.600,00 EUR,
• na proračunski postavki 18025 – v okvirni višini 1.500.000,00 EUR,
• na proračunski postavki 16031 – v okvirni višini 5.000,00 EUR.
LPŠ po proračunskih postavkah zajema
naslednja področja:
• sofinanciranje programov športa (PP
18029 in PP 18013),
• strokovne in razvojne naloge na področju
športa (PP 18013),
• investicije v športno infrastrukturo (PP
18025) in
• redno vzdrževanje športnih objektov (PP
16031).
3. člen
Letni program športa po vsebinah Nacionalnega programa športa:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK,
MLADINE IN ŠTUDENTOV
PRORAČUNSKA POSTAVKA 18029
(8.000,00 EUR) in 18013 (1.000,00 EUR)
• 1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Zlati sonček
- akcija Ciciban planinec
- Ostali programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske
otroke.

V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader (v primeru, da se programi ne
izvajajo v rednem delovnem času) in najem objektov za izvedbo največ 60-urnih
programov za skupine, v katerih je največ
20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 8,3 %
celotnega zneska proračunske postavke
18029.
Koordinacijo programov iz točke 1.1 izvaja Vrtec Mengeš v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.
• 1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
- Zlati sonček
- Krpan
- Naučimo se plavati
- Mladi planinec, planinska šola, planinski
tabor
V okviru zgoraj navedenih programov
Občina Mengeš sofinancira strokovni kader in propagandno gradivo, pri programu
»Naučimo se plavati« strokovni kader za
izvedbo 10-urnih tečajev plavanja za učence prvih razredov osnovne šole za skupine,
v katerih je največ 10 otrok.
- Drugi programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih, regijskih in
državnih šolskih prvenstev ter udeležbo na
teh prvenstvih, najem objektov za največ
80-urne programe za skupine, v katerih je
največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 91,7 %
celotnega zneska proračunske postavke
18029 in 2,06 % celotnega zneska proračunske postavke 18013.
Koordinacijo programov iz točke 1.2 izvajajo športna društva, izbrana na javnem razpisu in Osnovna šola Mengeš v
sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.
PRORAČUNSKA POSTAVKA 18013
(47.600,00 EUR)
• 1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (6–15 let)
- cicibani in cicibanke 240 ur

- mlajši dečki in mlajše deklice 240–300 ur
- starejši dečki in starejše deklice 300–800 ur
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov, strokovni kader in materialne stroške programov. Najvišje število ur sofinanciranja strokovnega
kadra in najema objektov je opredeljeno
v Merilih za vrednotenje športa v občini
Mengeš, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Mengeš.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 35,0 %
celotnega zneska proračunske postavke
18013.
• 1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami:
- programi prilagajanja otrok na vodo
- programi jahanja
- programi iger z žogo
- drugi programi za otroke s posebnimi potrebami
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni
kader za izvedbo 80-urnih programov za
skupine, v katerih je največ 10 otrok.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
• 1.5 Interesna športna vzgoja mladine
15–20 let:
o Programi športa, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizičnih sposobnosti mladine, odpravljanje
negativnih vplivov sodobnega življenja,
preprečevanje zdravju škodljivih razvad in
zadovoljevanje človekovih potreb po igri
in tekmovalnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni
kader za izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20
mladih, priprava programov, organizacijo
tekmovanj.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 4,0 % celotnega zneska proračunske postavke 18013.
• 1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport (15–18
oz. 20 let):
o kadeti in kadetinje
- mladinci in mladinke
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V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni
kader za izvedbo programov, ki obsegajo
največ 1100 ur, nezgodno zavarovanje in
materialne stroške.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 15,0 %
celotnega zneska proračunske postavke
18013.
• 1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
o programi športne vadbe, tekmovanj in
tečajev
o posebni programi za posamezne vrste
primanjkljajev oziroma ovir
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni
kader za izvedbo 80-urnih programov za
skupine, v katerih je največ 10 mladih.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
• 1.8 Interesna športna dejavnost študentov:
o Programi športa, ki so dopolnilo intelektualnemu delu študentov in pripomorejo k
polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter
integriteti osebnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni
kader za izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 študentov.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
• programi vadbe v različnih športnih panogah
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov za izvedbo
80-urnih programov za skupine, v katerih
je največ 20 članov in članic. Za socialno
in zdravstveno ogrožene občanke in občane, starejše od 65 let, pa Občina Mengeš
sofinancira tudi strokovni kader.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
programov, znašajo 11,0 % celotnega
zneska proračunske postavke 18013.

3. KAKOVOSTNI ŠPORT
• Programi priprav in tekmovanj ekip in
posameznikov, registriranih športnikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih
program športne rekreacije ne zadovoljuje,
so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov za izvedbo največ 320-urnih programov.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
programov znašajo 6,2 % celotnega zneska proračunske postavke 18013.
4. VRHUNSKI ŠPORT
• Programi priprav in tekmovanj športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira izvedbo programov v obsegu
največ 1200 ur za vrhunske športnike v
individualnih športnih panogah ter za ekipe v kolektivnih športnih panogah, katerih
člani so kategorizirani vrhunski športniki.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
5. ŠPORT INVALIDOV
• Programi z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti in zdravja, revitalizacije,
resocializacije, razvedrila in tekmovanja
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.
V okviru teh programov Občina Mengeš
sofinancira najem objektov in strokovni
kader za izvedbo 80-urnih programov za
skupine, v katerih je največ 10 invalidov.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
6. RAZVOJNE IN STROKOVNE
NALOGE V ŠPORTU
6.1 Delovanje društev
Občina Mengeš s sredstvi za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev,
povezanih z njihovo dejavnostjo, sofinan-

cira delovanje športnih društev, ki na občinski ravni opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu.
Sredstva, namenjena sofinanciranju
tega delovanja, znašajo 10,8 % celotnega zneska proračunske postavke 18013.
6.2 Izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu
Občina Mengeš sofinancira izobraževanje
in usposabljanje strokovnih delavcev, ki
delajo pri izvajalcih športnih programov v
občini Mengeš in se obvežejo, da bodo pri
teh izvajalcih opravljali strokovno delo še
najmanj tri leta, ter izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki delajo pri izvajalcih
športnih programov v občini Mengeš že
najmanj eno leto. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov poteka s sodelovanjem Inštituta za
šport in OKS-ZŠZ.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
vsebin, znašajo 4,0 % celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
6.3 Znanstveno–raziskovalna dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira znanstveno-raziskovalne projekte, katerih
izsledki imajo aplikativno vrednost na
področju športa v občini Mengeš. Hkrati
morajo biti finančna sredstva, namenjena
kritju preostalega dela stroškov za posamezen projekt iz drugih virov, zagotovljena v celoti.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
6.4 Založniška dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo za športne
dejavnosti v občini Mengeš.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
6.5 Informacijski sistem na področju
športa
Občina Mengeš lahko za svoje potrebe
sofinancira programe izdelave informacijskih baz na področju organizacije športa,
športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so do-
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ločeni z Zakonom o športu, prav tako pa
tudi nakup za to potrebnih tehnoloških pripomočkov.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
6.6 Prireditve športnih društev
Občina Mengeš sofinancira materialne
stroške prireditev. Sredstva se zagotavljajo
za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši
(javni) pomen in imajo namen pospeševati
motivacijo za šport in športno aktivnost ter
imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem. Med te prireditve se ne
štejejo šolska športna tekmovanja.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh
vsebin, znašajo 11,94 % celotnega zneska proračunske postavke 18013.

PRORAČUNSKI POSTAVKI 18025
(1.500.000,00 EUR)
in 16031 (5.000,00 EUR)
7. ŠPORTNI OBJEKTI
Občina Mengeš zagotavlja na posebnih
proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene:
• vzdrževanje športnih objektov in obnove
(športne ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole) PP 16031 (5.000,00 EUR),
• investicije v športne objekte (večnamenska športna dvorana) PP 18025
(1.500.000,00 EUR).
Sredstva iz 1. in 2. alineje 7. točke so strogo
namenska sredstva za vzdrževanje in financiranje izgradnje in obnove športnih objektov, kot sledi iz teksta posamezne alineje.

4. člen
Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2013 upoštevajo posebna
določila LPŠ:
• Izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov
športa v občini Mengeš za leto 2012, ne
morejo kandidirati na javnem razpisu za
leto 2013.
• Posebna določila podrobneje urejata besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
5. člen
Po proračunskih postavkah Občine Mengeš za leto 2013 se sofinancirajo naslednji športni programi, strokovne in
razvojne naloge v športu ter športna infrastruktura.

1. Področje športnih programov ter strokovnih in razvojnih nalog v športu
vsebina, program
- interesna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
- športna rekreacija
- kakovostni šport
- razvojne in strokovne naloge v športu
SKUPAJ

proračunska postavka
18029

18013

višina sredstev
8.000,00 EUR

%
14,13

48.600,00 EUR

85,87

56.600,00 EUR

100,00

višina sredstev
5.000,00 EUR
1.500.000,00 EUR
1.505.000,00 EUR

%
0,33
99,67
100

2. Področje športne infrastrukture
vsebina, program
- redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka, Topole
investicije v športne objekte (nova športna dvorana)
SKUPAJ

6. člen
Občina Mengeš bo proračunska sredstva
za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje
načine:
• Sredstva za izvajanje športnih programov
ter razvojnih in strokovnih nalog v športu
se zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega
razpisa in na podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci.
• Sredstva za vzdrževalna in obnovitvena
dela na javni športni infrastrukturi in stroške tekočega vzdrževanja se zagotavljajo
na podlagi veljavnih pogodb ali na osnovi
odobritve (sklepa) župana.
• Sredstva za investicije v javno športno
infrastrukturo se realizirajo na podlagi
potrjenega programa investicij, ki ga je

proračunska postavka
16031
18025

občinski svet sprejel v sklopu občinskega
proračuna.
7. člen
Na osnovi sprejetega LPŠ bo občinska
uprava v skladu z določili Pravilnika za
vrednotenje in sofinanciranje programov
športa v občini Mengeš izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa
za sofinanciranje programov športa v občini Mengeš za leto 2013, in sicer v roku
90 dni po sprejemu proračuna za leto 2013.
8. člen
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ, se smi-

selno uporabljajo določila Pravilnika za
vrednotenje in sofinanciranje programov
športa v občini Mengeš.
9. člen
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 143-18/2013
Datum: 24.01.2013
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Franc JERIČ
župan

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 18. redni seji dne
24. januarja 2013 sprejel
SKLEP
O JAVNEM RAZPISU ZA
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE
DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K
RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI
OBČINE ZA LETO 2013
1.
Priznanja Občine Mengeš se podeljuje za
prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju občanov, razvoju in
ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in v
širši skupnosti.
2.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo
posameznikom, skupinam in pravnim osebam.
3.
Za leto 2013 bodo podeljena naslednja priznanja:
• 1 zlato priznanje,
• 2 srebrni priznanji,
• 3 bronasta priznanja.
- Zlato priznanje Občine Mengeš se podeli
posamezniku oziroma skupini za več kot
30-letno delo oziroma pravni osebi za več
kot 50-letno delo.
- Srebrno priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več
kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za
več kot 40-letno delo.
- Bronasto priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini za
več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi
za več kot 30-letno delo.
Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke lahko podajo posamezniki, skupine in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v občini
Mengeš.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:

- ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
- ime in priimek, rojstne podatke in naslov
predlaganega kandidata oziroma naziv in
naslov pravne osebe, ki je predlagana za
priznanje;
- vrsto priznanja;
- podrobnejšo obrazložitev predloga.
Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti
predložen v pisni obliki najkasneje do 6.
marca 2013 v zapečateni ovojnici na naslov Občinski svet Občine Mengeš, Komisija za podeljevanje priznanj, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš, z napisom Predlog
za podelitev priznanja.
Nepopolnih predlogov in predlogov, ki
bodo prispeli po poteku roka, Komisija za
podeljevanje priznanj ne bo upoštevala.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 144-18/2013
Datum: 24.01.2013
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) in 2. člena Pravilnika
o podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 2/10) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18. redni
seji dne 24. januarja 2013 sprejel
SKLEP
O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE ZA
LETO 2013
1.
Višina Trdinove nagrade za leto 2013 znaša 1.210,00 evrov v bruto znesku.
V primeru, da je nagrad več, se znesek sorazmerno zmanjša.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 145-18/2013
Datum: 24.01.2013
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18. redni seji dne 24.
januarja 2013 sprejel
SKLEP
O DODELITVI MESEČNE
SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI NISO
BILI SPREJETI V VRTEC MENGEŠ
V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
1.
Občina Mengeš nameni mesečno subvencijo v višini 100,00 evrov za vsakega predšolskega otroka, ki ni bil sprejet v Vrtec
Mengeš v šolskem letu 2012/2013, in sicer
pod pogoji, navedenimi v tem sklepu ter
pravilniku o postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij.
2.
Do sredstev, opredeljenih v prvi točki tega
sklepa, so upravičeni otroci:
- ki so na podlagi obvestila Vrtca Mengeš
uvrščeni na čakalni seznam ali če gre za
otroke, katere je na podlagi Zakona o vrtcih, potrebno sprejeti prednostno;
- ki niso vključeni v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva, ki jo
predvideva Zakon o vrtcih in Občina Mengeš zanje ne zagotavlja sredstev za doplačila oskrbnih stroškov;
- ki izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev v vrtec po Zakonu o vrtcih;
- ki imajo skupaj vsaj z enim od staršev
stalno prebivališče na območju občine
Mengeš.
3.
Občinski svet pooblašča župana, da v roku
enega meseca po uveljavitvi tega sklepa
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sprejme pravilnik o postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2013 do 31.
8. 2013.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 146-18/2013
Datum: 24.01.2013
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št.
74/09 in 3/11) ter 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18.redni seji dne 24.
januarja 2013 sprejel
SKLEP
O SPREJETJU LETNEGA
POROČILA
1.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Mengeš
za leto 2012.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 147-18/2013
Datum: 24.01.2013
Franc JERIČ
župan
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