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1 . SPLOŠNI DEL
A - Bilan ca p rihod kov in odhod kov
Prihodki proračuna
Proračunski prihodki, ki bodo v letu 2013 znašali 7.343.632,00 €, se delijo na davčne prihodke, nedavčne
prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke.

70 - DAVČNI PRIHODKI (4.558.659,00 €)
Davčni prihodki za leto 2013 znašajo 4.558.659,00 €. Od tega predstavljajo glavnino prihodki z naslova
primerne porabe sredstev, ki se od 1. 1. 2007 dalje tedensko nakazujejo na račun Občine Mengeš. Davčni
prihodki so sestavljeni iz:
 davkov na dohodek in dobiček,
 davkov na premoženje,
 domačih davkov na blago in storitve,
 drugih davkov.

700 - Davki na dohodek in dobiček
Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine. Na osnovi podatkov Ministrstva
za finance in ocen načrtujemo, da bo občina v letu 2013 s tega naslova zbrala 3.594.099,00 € prihodkov.

703 - Davki na premoženje
Med davke na premoženje sodijo:
 davki na nepremičnine,
 davki na premičnine,
 davki na dediščine in darila,
 davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.
Na osnovi davkov od premoženja bo občina v letu 2013 zbrala predvidoma 808.560,00 €.
Med davki na premoženje predstavlja največji delež davek na nepremičnine, in sicer v višini 647.000,00
€. V to skupino spadajo davek od premoženja od stavb (od fizičnih oseb), za katerega pričakujemo
izkupiček v višini 40.000,00 €, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini
1.000,00 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 421.000,00 € in od
fizičnih oseb v višini 184.000,00 € ter zamudne obresti z naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v višini 1.000,00 €.
Davki na premičnine bodo v letu 2013 v proračun prinesli predvidoma 1.010,00 €. V tem okviru od davka
na vodna plovila pričakujemo prihodke v višini 1.000,00 € in od zamudnih obresti od davkov na
premičnine 10,00 €.
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Davki na dediščine in darila so za leto 2013 načrtovani v višini 20.500,00 €. V tem okviru od davka na
dediščine in darila pričakujemo prihodke v višini 20.000,00 € in od zamudnih obresti od davkov na
dediščine in darila 500,00 €.
Od davkov na promet nepremičnin in finančno premoženje v letu 2013 pričakujemo prihodke v višini
140.050,00 €, in sicer od pravnih oseb v višini 40.000,00 €, od fizičnih oseb v višini 100.000,00 € in od
zamudnih obresti od davka 50,00 €.
Pri načrtovanju prihodkov na osnovi omenjenih davkov smo izhajali iz podatkov Ministrstva za finance,
realizacije davčnih prihodkov v preteklih letih in ocene realizacije za leto 2013.

704 - Domači davki na blago in storitve
Domači davki na blago in storitve bodo v letu 2013 znašali predvidoma 151.000,00 €. V to skupino
spadajo:
 davki na posebne storitve,
 drugi davki na uporabo blaga in storitev.
Ocenjujemo, da bo občina v letu 2013 z davki na posebne storitve zbrala 5.000,00 €, in sicer od davka na
dobitke od iger na srečo, z drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa v višini 146.000,00 €. Med
druge davke spadajo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(110.000,00 €), turistična taksa (2.000,00 €), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (2.000,00 €), druge
občinske takse (2.000,00 €) in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(30.000,00 €).

705 - Drugi davki
Od drugih davkov smo predvidevali 5.000,00 € prihodkov. V tem znesku so upoštevani prihodki z
naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu Občine Mengeš na skupnem računu Ministrstva za
finance.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI (597.210,00 €)
Nedavčne prihodke za leto 2013 načrtujemo v višini 597.210,00 €, in sicer v okviru:
 udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja,
 glob in drugih denarnih kazni,
 prihodkov od prodaje blaga in storitev,
 drugih nedavčnih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Občina v letu 2013 načrtuje predvidoma 359.210,00 € prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od
premoženja, kamor se uvršča prihodke od obresti in prihodke od premoženja.
Prihodki od obresti bodo znašali 2.300,00 €, in sicer v okviru obresti od sredstev na vpogled 300,00 € in
od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 2.000,00 €.
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V okviru prihodkov od premoženja bo občina zbrala predvidoma 356.910,00 €, in sicer od najemnin za
poslovne prostore 50.000,00 €, od najemnin za stanovanja 75.000,00 €, od drugih najemnin 230.000,00 €
(najemnine od JKP Prodnik v predvideni višini 170.271,00 € in od JP CČN Kamnik-Domžale za sredstva
komunalne infrastrukture v višini 59.550,00 €), od zakupnin 1.300,00 € in z naslova podeljenih koncesij
610,00 €.

712 - Globe in druge denarne kazni
Od glob in drugih denarnih kazni bo občina v letu 2013 dobila predvidoma 17.000,00 €. V tem okviru se
od glob za prekrške pričakuje prihodke v višini 15.000,00 €, od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo
prostora 1.000,00 € in od povprečnin oziroma sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o
prekrških 1.000,00 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so za leto 2013 načrtovani v višini 6.000,00 €. Glavni vir tega
prihodka bo oglaševanje v Mengšanu.

714 - Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so za leto 2013 načrtovani v višini 215.000,00 €. V to skupino spadajo prihodki
od komunalnih prispevkov v višini 200.000,00 €, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja v višini 5.000,00 € in drugi izredni nedavčni prihodki v višini 10.000,00 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI (655.000,00 €)
Kapitalske prihodke za leto 2013 načrtujemo v višini 655.000,00 €, in sicer v okviru:
 prihodkov od prodaje osnovnih sredstev,
 prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
V letu 2013 pričakujemo 285.000,00 € prihodkov od prodaje osnovnih sredstev. V okviru tega bo od
prihodkov od prodaje zgradb in prostorov občina zbrala 285.000,00 € za prodajo stanovanjskih objektov
in stanovanj (stanovanje na Kolodvorski ulici v predvideni višini 85.000,00 € in Zajčeva vila v
predvideni višini 200.000,00 €).

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Med prihodke od prodaje zemljišč, ki jih za leto 2013 Občina Mengeš ocenjuje na 370.000,00 €, so
vključeni prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (zazidano zemljišče »Posavec« v predvideni višini
130.000,00 €, parcela v območju ME 25-S v predvideni višini 120.000,00 € in zemljišče pri »Seme
sadike« v predvideni višini 120.000,00 €).
Seznam in vrednosti zemljišč, ki jih Občina Mengeš namerava prodati v letu 2013, je opredeljen in
obrazložen v »Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2013«.

73 - PREJETE DONACIJE (0,00 €)
Prejetih donacij za leto 2013 ne načrtujemo.
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730 - Prejete donacije iz domačih virov
Med navedene prihodke so vključene prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb, za katere
Občina Mengeš v letu 2013 ne načrtuje prihodkov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI (1.532.763,00 €)
Transferne prihodke za leto 2013 načrtujemo v višini 1.532.763,00 €, in sicer v okviru transfernih
prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Med navedene prihodke so vključena prejeta sredstva iz državnega proračuna. Občina Mengeš v letu
2013 načrtuje prihodke od sredstev iz državnega proračuna v višini 64.000,00 €. V tem okviru bo Občina
Mengeš prejela sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 49.000,00 € in druga sredstva iz
državnega proračuna za tekočo porabo v višini 15.000,00 €.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
Med navedene prihodke so vključena prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna Evropske
unije iz kohezijskega sklada v višini 1.468.763,00 € (sredstva so predvidena za dva sklopa, in sicer z
naslova izgradnje čistilne naprave in kanalizacije ter izgradnje vodovodnega sistema).
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Odhodki proračuna
Odhodki za leto 2013 so podrobno podani v posebnem delu proračuna, kjer so za posamezno leto opisani
po posameznih proračunskih uporabnikih, proračunskih programih (glavnih in podprogramih),
proračunskih postavkah in skupini kontov. Skupno znašajo odhodki v proračunu za leto 2013
8.643.712,00 € in vključujejo tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke.

40 - TEKOČI ODHODKI (1.727.426,00 €)
Tekoči odhodki za leto 2013 bodo znašali predvidoma 1.727.426,00 € in bodo vključevali sredstva za:
 plače in druge izdatke zaposlenih,
 prispevke delodajalcev za socialno varnost,
 izdatke za blago in storitve,
 plačila domačih obresti,
 rezerve.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Za plače in druge izdatke zaposlenim je v letu 2013 predvidenih 311.292,00 € odhodkov. Sredstva te
skupine so namenjena plačam in dodatkom (273.500,00 €), regresu za letni dopust (5.000,00 €),
povračilom in nadomestilom (23.860,00 €), sredstvom za delovno uspešnost (5.000,00 €), plačam za delo
nerezidentom po pogodbi (2.932,00 €) in drugim izdatkom zaposlenim (1.000,00 €).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost bodo v letu 2013 znašali 51.110,00 €. V okviru tega bo
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašal 26.110,00 €, za zdravstveno zavarovanje
19.510,00 €, za zaposlovanje 170,00 €, za starševsko varstvo 290,00 € ter za premije kolektivnega
dodatnega in pokojninskega zavarovanja 5.030,00 €.

402 - Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve bodo v letu 2013 znašali predvidoma 1.330.024,00 €. Od tega bo za pisarniški
in splošni material in storitve namenjenih 224.848,00 €, za posebni material in storitve 29.859,00 €, za
energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije 129.830,00 €, za prevozne stroške in storitve
4.700,00 €, za izdatke za službena potovanja 8.200,00 €, za tekoče vzdrževanje 685.434,00 €, za poslovne
najemnine in zakupnine 10.500,00 €, za kazni in odškodnine 35.000,00 € ter za druge operativne odhodke
201.653,00 €.

403 - Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti bodo v letu 2013 znašala 11.400,00 €, in sicer za plačila obresti od dolgoročnih
kreditov poslovnim bankam.

409 - Rezerve
Splošni proračunski rezervaciji je v letu 2013, tako kot v letu 2012, namenjenih 23.600,00 €.
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41 - TEKOČI TRANSFERI (2.414.522,00 €)
Za tekoče transfere bo v letu 2013 namenjenih 2.414.522,00 €, in sicer za:
 subvencije,
 transfere posameznikom in gospodinjstvom,
 transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
 druge tekoče domače transfere.

410 - Subvencije
Občina Mengeš v letu 2013 načrtuje predvidoma 85.000,00 € odhodkov za subvencije javnim podjetjem
oziroma natančneje za subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Za leto 2013 občina načrtuje skupno 375.060,00 € odhodkov za transfere posameznikom in
gospodinjstvom. V tem okviru bo družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih
13.600,00 €, nadomestilom plač 100,00 € in drugim transferom posameznikom (kot so regresiranje
prevozov v šolo, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo) 363.360,00 €.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je za leto 2013 namenjenih 286.392,00 €.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Odhodki drugih tekočih domačih transferov bodo v letu 2013 znašali predvidoma 1.668.070,00 €. Od tega
bo potrebno za tekoče transfere občinam nameniti 206.400,00 €, za tekoče transfere v sklade socialnega
zavarovanja 38.650,00 €, za tekoče transfere v javne sklade 2.000,00 € in v javne zavode 1.414.020,00 €
ter za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, 7.000,00 €.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI (4.506.764,00 €)
Investicijski odhodki so za leto 2013 načrtovani v višini 4.501.764,00 €, in sicer za nakup in gradnjo
osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
V tem okviru se bodo sredstva v letu 2013 porabila za nakup opreme v višini 50.500,00 €, drugih
osnovnih sredstev v višini 2.100,00 €, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.538.282,00 €,
investicijsko vzdrževanje in obnove 708.182,00 €, nakup zemljišč in naravnih bogastev 59.000,00 € ter za
študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 143.700,00
€.
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B - Ra čun finan čnih t erjat ev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za proračun nimajo značaja
odhodkov, vendar imajo značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih deležev občine v
podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, so pa to
sredstva z naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev z naslova prodaje
kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.
Občina Mengeš v letu 2013 načrtuje sredstva v okviru prodaje deleža v višini 19.000,00 € (prodaja deleža
v Veterini Kamnik d. o. o.).

C - Ra čun fin an ci ranja
Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.
Občina Mengeš bo v letu 2013 najela kredit pri poslovni banki v višini 1.100.000,00 €. Dodatnega
zadolževanja v letu 2013 ne načrtujemo.
Odplačilo dela dolgoročnega kredita je za leto 2013 načrtovano v višini 65.000,00 €.
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II.
POSEBNI
DEL
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2 . POSEBNI DEL
A - Bilan ca odhod kov
01 - POLITIČNI SISTEM (125.118,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, stroški
za njegovo delovanje, nagrade članom delovnih teles občinskega sveta in župana).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega
sistema v občini Mengeš in razvoj občine Mengeš v skladu s sprejeto Vizijo in strategijo občine Mengeš,
ki opredeljuje dolgoročne smeri (trajnostnega) razvoja, poudarja integracijo in participacijo vseh občanov
in občank, spoštovanje njihovih interesov in stališč ter ohranitev občine kot samostojnega manjšega
centra z vsemi potrebnimi funkcijami.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskemu svetu, županu in drugim organom
občine nalagajo zakonodaja in občinski predpisi.
Pravna podlaga
 Ustava Republike Slovenije
 Zakon o lokalnih volitvah
 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
 Zakon o samoprispevku
 Zakon o volilni kampanji
 Zakon o financiranju političnih strank
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o preprečevanju korupcije
 Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o političnih strankah
 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 Idr.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 - Politični sistem

0101 - Politični sistem (125.118,00 €)
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer občinskega sveta,
župana in podžupana.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih občinskim funkcionarjem nalaga zakonodaja in
strategije, programi in drugi akti, sprejeti v skladu z zakonom in Statutom Občine Mengeš. Pomembna
naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa je sprejemanje in izvajanje novih predpisov na ravni
lokalnih skupnosti. Poleg tega mora skupaj z odbori in komisijami uresničevati letni program dela in se
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izkazati pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko
upravo, da se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema, torej učinkovito
izvajanje zakonsko določenih nalog s strani institucij političnega sistema, izvajanje proračuna in načrta
razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov, v kolikor bo to potrebno.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
1000 - Občinski svet

01019001 - Dejavnost občinskega sveta (48.248,00 €)
Opis podprograma
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski
svet Občine Mengeš ima 19 članov in 7 stalnih delovnih teles (4 odbore – Odbor za statutarno pravne
zadeve, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo,
finance in proračun; ter 3 komisije – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za
podeljevanje priznanj Občine Mengeš, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Odbori
pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti.
Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika za delo občinskega sveta, odlokov, proračuna in
zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, deklaracij, resolucij, odredb, pravilnikov, navodil,
smernic, priporočil, sklepov, ustanavljanje odborov, imenovanje in razreševanje njihovih članov,
nadzorovanje župana, podžupana, občinske uprave (kako izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje
o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, v kolikor z odlokom ne pooblasti župana za odločanje o
tem do določenega zneska, odločanje o najemu posojila ali prevzemu jamstva, o pogojih za podeljevanje
koncesij na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ustanavljanje javnih zavodov, javnih podjetij,
dajanje pobud Državnemu zboru in Državnemu svetu idr.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je uspešno delovanje občinskega sveta, kazalci pa pokriti stroški sej občinskega sveta,
odborov in komisij.
Proračunske postavke
 Povračila za opravljanje funkcije
 Nagrade članom delovnih teles sveta občine
 Nagrade delovnih teles uprave in župana
 Stroški za delovanje občinskega sveta
 Podpora delovanju političnih strank
 Stroški za delovanje SPVCP

01001 - Povračila za opravljanje funkcije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta proračunska postavka je namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta. V letu 2013
načrtujemo v skladu s planom dela Občinskega sveta sklic 7 rednih sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih in obsega načrtovanih sej.
Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so
člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih
funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta Občine Mengeš ter povračilih stroškov.
Pričakovani cilji
Plačilo za opravljanje funkcije občinskih svetnikov.
Znesek: 17.000,00 €

01002 - Nagrade članom delovnih teles sveta občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet.
Občinski svet Občine Mengeš ima 7 stalnih delovnih teles (4 odbore – Odbor za statutarno pravne zadeve,
Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene in društvene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun; ter 3 komisije – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za
podeljevanje priznanj Občine Mengeš, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Odbori
pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti.
Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in
članov delovnih teles občinskega sveta Občine Mengeš in drugih organov Občine Mengeš ter o povračilih
stroškov preko celega leta. Število sej posameznih delovnih teles temelji praviloma na številu sej
občinskega sveta razen za delovna telesa, katerih delo ni vezano na sklic seje občinskega sveta.
Pričakovani cilji
Plačilo za opravljanje funkcije članov delovnih teles.
Znesek: 10.000,00 €

01003 - Nagrade delovnih teles uprave in župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občini Mengeš je ustanovljenih več projektnih skupin, katerih glavna naloga je priprava in izdelava
strateških pogledov razvoja občine Mengeš na različnih segmentih ali pa koordinirano delo različnih
nosilcev nalog. Ustanovljenih je tudi več komisij, ki oblikujejo predloge za posamezne odločitve na
različnih področjih. Zato so sredstva te postavke namenjena avtorskim honorarjem in sejninam članov
projektnih skupin in komisij. Sredstva te postavke so namenjena tudi za delovanja Štaba Civilne zaščite,
Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, stroške Inventurnih komisij, Komisij za
poimenovanje ulic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni oziroma višina sredstev temelji na podlagi obsega in dinamike dela v preteklem letu ter načrtu
predvidenih sej v letu 2013. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta glede na realizacijo
izvedenih sej.
Pričakovani cilji
Plačilo nadomestila za delo članov projektnih skupin ter v komisijah in odkup avtorskih pravic pri delu
članov projektnih skupin.
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Znesek: 3.000,00 €

01004 - Stroški za delovanje občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 01004 se financira priprava gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
Sredstva se namenjajo za morebitne seminarje in strokovne ekskurzije občinskih svetnikov, pripravo in
tiskanje Uradnega vestnika Občine Mengeš in drugih publikacij za potrebe občinskega sveta ter nakup
drugega drobnega inventarja za potrebe občinskega sveta. S postavke se financirajo tudi drugi materialni
stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev, ki bodo izplačana preko celega leta, je načrtovana na podlagi ocene materialnih stroškov
v preteklem letu.
Pričakovani cilji
Zagotovitev plačil za materialne stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinskega sveta.
Znesek: 10.700,00 €

01006 - Podpora delovanju političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejele zadostno število
glasov na zadnjih lokalnih volitvah v skladu z Zakonom o političnih strankah in Sklepom o financiranju
političnih strank v občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev temelji na zmnožku števila glasov (število glasov, ki zadostujejo pogojem sklepa, ki jih je
posamezni organizator prejel na zadnjih lokalnih volitvah) in vrednostjo 0,30 € na pridobljeni glas ter
številom mesecev (12). Sredstva s postavke bodo izplačana v letu 2013.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje materialne in strokovne podlage za delovanje strank.
Znesek: 5.048,00 €

01011 - Stroški za delovanje SPVCP
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva, namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Predsedniku in članom SPVCP v skladu s pravilnikom, ki določa izplačilo nadomestil
za udeležbo na sejah, pripada nadomestilo za udeležbo na seji.
SPVCP v okviru svojih dejavnosti organizira spremljanje otrok na poti v šolo ob pričetku šolskega leta,
organizira nakup potrebnih opozorilnih znakov, transparentov, ki opozarjajo na udeležbo šoloobveznih
otrok na cesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva temeljijo na obsegu sej, ki jih je imel SPVCP v preteklih letih, in na porabi sredstev za
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
Pričakovani cilji
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Zagotavljanje materialnih sredstev za nemoteno delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
Znesek: 2.500,00 €

3000 - Župan

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov (76.870,00 €)
Opis podprograma
Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, zaključni
račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja druge naloge v skladu
z zakonom in statutom. Župan občine Mengeš ima dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata
neprofesionalno.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito izvrševanje nalog župana in podžupanov, izvrševanje občinskega proračuna, priprava in
izvajanje aktov, ki jih sprejema občinski svet, usmerjanje občinske uprave, predstavljanje občine in
izvrševanje drugih nalog.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.
Proračunske postavke
 Plača župana in nadomestilo podžupanom

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Župan svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo, podžupana pa neprofesionalno, za kar tudi
prejemata plačilo (nadomestilo). Ta postavka obsega sredstva za plačo, regres, stroške prehrane in
prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje in strokovno izobraževanje za župana
in podžupana. V okviru postavke se krije tudi materialne stroške, ki so povezani z delom župana,
vključno s stroški reprezentance in odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava
informacij v medijih).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina potrebnih sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanov v plačne razrede in
plačne lestvice, določene z zakonom, ter na podlagi drugih prejemkov za 12 mesecev. Sredstva bodo
izplačana enakomerno preko celega leta.
Pričakovani cilji
Plačilo dela župana in podžupanov.
Znesek: 76.870,00 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (11.900,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter
nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje nadzornega odbora
občine.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo
stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini Mengeš. Poleg tega je namen področja z nadzori
izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi
sredstvi.
Pravna podlaga
 Zakon o javnih financah
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o plačilnem prometu
 Zakon o davčni službi
 Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode in
lokalne skupnosti
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor
4000 - Občinska uprava

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike (4.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega
prometa in pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge
upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi. Dejavnost je
usmerjena v učinkovito in racionalno upravljanje z javnimi financami kot celoto v vseh fazah
proračunskega ciklusa.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu
učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Poleg tega je pomembno
prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega
primanjkljaja ter zniževanje eventualnih stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in
donosnosti.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostno izvajanje nalog občinske uprave in učinkovit nadzor nad poslovanjem proračunskih
uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike (4.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov
plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev, vračila finančne izravnave, komunalnega
prispevka itd.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi
obveznostmi v predpisanih rokih.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku.
Proračunske postavke
 Plačila storitev APP, UJP, Poštne banke, Banke Slovenije

02001 - Plačila storitev APP, UJP, Poštne banke, Banke Slovenije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke se pokrivajo stroški plačil, izvedenih preko UJP in Banke Slovenije, stroški provizije za
izterjavo uporabe nadomestila stavbnega zemljišča in provizije za vodenje bančnih poslov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi obsega in dinamike dela v preteklem letu in bodo izplačana skladno z
izstavljenimi računi glede na obseg opravljenih storitev preko celega leta.
Pričakovani cilji
Plačilo stroškov v zakonitem roku.
Znesek: 4.000,00 €
2000 - Nadzorni odbor

0203 - Fiskalni nadzor (7.900,00 €)
Opis glavnega programa
V program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine v skladu z veljavno zakonodajo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj in kazalec je kakovostno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in
ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev. Program po
potrebi vključuje tudi oblikovanje zahtev po izvedbi revizij in sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora (7.900,00 €)
Opis podprograma
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in šteje v občini Mengeš 5 članov.
Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev in finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev, daje poročila o nadzoru s
priporočili in predlogi ter predlaga ukrepe in postopke za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Nadzor
vključuje preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij,
organov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovanje z organi občine in s priporočili ter pripravljalnimi ukrepi prispevati k učinkovitemu,
preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pravočasna in kakovostna izvedba načrtovanih nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili
za izboljšanje poslovanja.
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Proračunske postavke
 Stroški za delovanje nadzornega odbora

01005 - Stroški za delovanje nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 01005 se financira nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški (priprava
gradiv za seje nadzornega odbora), stroški morebitnih seminarjev in strokovnih ekskurzij članov
nadzornega odbora ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je načrtovana na podlagi ocene materialnih stroškov in stroškov sejnin, ki se pripravi
glede na porabo v preteklem letu. Sredstva pa bodo izplačana preko celega leta.
Pričakovani cilji
Zagotovitev plačil stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje nadzornega odbora.
Znesek: 7.900,00 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE (459.954,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom
in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Mengeš, obveščanje
domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v
učinkovit servis občanom oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave.
Pravna podlaga
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnih financah
 Zakon o javnih naročilih
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0402 - Informatizacija uprave
0403 - Druge skupne administrativne službe
4000 - Občinska uprava

0402 - Informatizacija uprave (17.000,00 €)
Opis glavnega programa
Glavni program 0402 vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske
storitve. Postavka vključuje kritje stroškov vzpostavitve informacijske infrastrukture, torej informatizacije
uprave in subjektov občine v javnem interesu na državni hrbtenici (CVI), sredstva za oglaševalske in
računalniške storitve, sredstva za spletno stran ter stroške naročnine za internet (Telekom).
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno in kakovostno delovanje občinske
uprave.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostno in nemoteno izvajanje nalog občinske uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04029001 - Informacijska infrastruktura
04029002 - Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura (5.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev primerne informacijske infrastrukture za nemoteno delovanje občinske uprave.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Proračunske postavke
 Internet občine

04001 - Internet občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje kritje stroškov vzpostavitve informacijske infrastrukture, torej informatizacije uprave
in subjektov občine v javnem interesu na državni hrbtenici (CVI), kot tudi sredstva za oglaševalske in
računalniške storitve za spletno stran ter stroške naročnine za internet (Telekom).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklem letu ter ocene potrebnih sredstev za
predvidene naloge. Sredstva bodo izplačana na podlagi zahtevkov in glede na izvedeno delo.
Pričakovani cilji
Izboljšava informacijske infrastrukture in vzpostavitev e-občine.
Znesek: 5.000,00 €

04029002 - Elektronske storitve (12.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema porabo sredstev za vzpostavitev programske opreme e-občine: računalniške in
telekomunikacijske storitve ter nakup računalniške in telekomunikacijske opreme za nemoteno delo v
občinski upravi Občine Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Modernizacija občinske uprave in zagotovitev primernih pogojev za njeno delo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev primerne programske in računalniške opreme.
Proračunske postavke
 Nabava opreme uprave in računalniških programov
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04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka vključuje sredstva za razširitev kapacitet spletnega strežnika, komunikacijsko opremo in
nakup računalniške opreme za nemoteno delo v občinski upravi Občine Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklem letu, ocene potrebnih sredstev za
predvidene naloge in skladno z NRP. Sredstva bodo izplačana na podlagi zahtevkov in glede na izvedeno
delo.
Pričakovani cilji
Modernizacija občinske uprave, izboljšava elektronskih storitev in vzpostavitev e-občine, boljši pogoji za
delo občinske uprave in za delo s strankami.
Znesek: 12.000,00 €

0403 - Druge skupne administrativne službe (442.954,00 €)
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 vključuje sredstva za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske
uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Mengeš. Poleg tega so sredstva programa
namenjena izvedbi protokolarnih dogodkov, kot so poroke in podelitev priznanj (ob občinskem prazniku),
donatorstvu, kritju stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, vključno s stroški
zavarovanja občinskega premoženja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Celovito in strokovno obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov (59.210 €)
Opis podprograma
Pod ta podprogram spadajo stroški za izvedbo protokolarnih dogodkov, kot so stroški občine za priznanja
in nagrade ob praznovanju občinskega praznika in državnih praznikov, stroški pokroviteljstva občine
oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev ter stroški
praznovanja občinskega in državnih praznikov. Sredstva se namenijo tudi stroškom pogostitve,
oglaševanju v namen promocije občine, uporabe dvorane v kulturnem domu in Centru za evropsko
prihodnost, izdelavo in tiskanje vabil, avtorske honorarje, pomembne obletnice in za donacije ter pomoč
pri izvedbi raznih kulturnih in športnih prireditev v občini.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vsakoletno obeleženje občinskega praznika in državnih praznikov, ohranjaje prepoznavnosti občine in
različnih spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, sodelovanje občanov in društev v čim večjem
številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Med kazalce, s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev,
lahko štejemo krepitev lokalne pripadnosti, kakovost in število prireditev, udeležba na prireditvah in
drugih dejavnostih.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostna izvedba prireditev ob praznikih, spodbujanje prepoznavnosti Mengša in okolice ter drugih
dejavnosti v občini. Kazalci so vsako leto večje število zadovoljnih občanov oziroma obiskovalcev na
prireditvah ter njihova pripravljenost sodelovati in se vključevati v dejavnosti občine v letu 2013.
Proračunske postavke
 Donatorstva občine
 Trdinova nagrada
 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
 Decembrska obdarovanja otrok
 Srečanje starejših občanov
 Pomembne obletnice
 Stroški porok
 Občinska priznanja
3000 - Župan

01009 - Donatorstva občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena pokroviteljstvu občine pri prireditvah javnih zavodov,
društev in drugih izvajalcev. Sredstva so porabijo za donacije kot oblika delne pomoči občine pri izvedbi
raznih kulturnih in športnih prireditev ter donacije izjemnih dosežkov. Stroški vključujejo tudi plačilo
pogostitev ob prireditvah, pripravo in izdelavo vabil in panojev ter sofinanciranje najema prostorov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2012. Sredstva bodo izplačana preko celega leta.
Pričakovani cilji
Seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter delu in življenju v občini Mengeš,
informiranje občanov in občank o posameznih javnih obravnavah in razpravah, slovesnostih, prireditvah
in drugih aktivnostih občine.
Znesek: 18.000,00 €
1000 - Občinski svet

04003 - Trdinova nagrada
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena nagrajevanju raziskovalno-projektnih nalog dijakov in študentov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na Pravilniku o podeljevanju Trdinove nagrade in Sklepa Občinskega
sveta Občine Mengeš o višini nagrade za posamezno leto. Planira se ena nagrada v višini, ki je bila
sprejeta za leto 2012. V primeru večjega števila nagrad bo sprememba predlagana v rebalansu proračuna.
Sredstva bodo izplačana enkratno ob izvedbi aktivnosti.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo nagrad izbranim nagrajencem in spodbujanje raziskovalne
dejavnosti.
Znesek: 1.210,00 €
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4000 - Občinska uprava

04004 - Prireditve - občinski praznik, državni praznik, ostale pomembne prireditve
v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob občinskem
in državnih praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, ozvočenje …)
v letu 2013, kot so Mihaelov sejem, Festival koračnic Mengeš, Pod mengeško marelo, kulturni praznik 8.
februarja, 27. april, občinski praznik, dan državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti, novoletni
koncert Mengeške godbe, božično-novoletni koncert Mengeške godbe, dobenski praznik, pustovanje in
kurentovanje, srečanje predsednikov društev in svetnikov iz Občine Mengeš, kresovanje, prvomajska
budnica in komemoracije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na obsegu in dinamiki dela v preteklem letu. Sredstva bodo izplačana
preko celega leta glede na izvedbo posameznih dogodkov oziroma prireditev.
Pričakovani cilji
Gre v prvi vrsti za primerno obeleževanje praznikov na ravni države in občine, pomembnih prireditev za
občino Mengeš ter za spodbujanje integracije skupnosti občank in občanov.
Znesek: 26.000,00 €
4000 - Občinska uprava

04005 - Decembrska obdarovanja otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 04005 so načrtovana sredstva za decembrski sprejem Miklavža s spremstvom in simbolično
obdarovanje otrok. Sofinancira se okrasitev ambienta, oder, prihod Miklavža s spremstvom, simbolična
darila za otroke itd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na podlagi ocene in obsega sredstev v preteklem letu.
Pričakovani cilji
Zagotovitev sredstev za izvedbo prireditve za otroke in za simbolično obdarovanje otrok, ki razveseli
otroke in prispeva k prazničnemu vzdušju.
Znesek: 2.000,00 €
4000 - Občinska uprava

04006 - Srečanje starejših občanov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke 04006 se pokrivajo stroški, ki nastanejo ob novoletnem srečanju starejših občanov iz
občine Mengeš, starejših od 75 let, vključno s pogostitvijo in majhnim darilom, ter pokrivanje stroškov za
nakup voščilnic in košar za jubilante, ki v tekočem letu dopolnijo 90 in 100 let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na podlagi obsega sredstev v preteklem letu.
Pričakovani cilji
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Zagotovitev sredstev za izvedbo srečanja in integracija starejših občanov in občank v družbo. Obisk
jubilantov, ki dopolnijo 90 in 100 let.
Znesek: 5.000,00 €
4000 - Občinska uprava

04007 - Pomembne obletnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke 04007 se namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev v občini Mengeš.
V letu 2013 bo 10. obletnico praznoval Klub harmonikarjev Stopar, 20. obletnico Šahovsko društvo
Mengeš in 80. obletnico PGD Loka pri Mengšu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na osnovi predvidenih pomembnih obletnic v letu 2013.
Pričakovani cilji
Obeleževanje in praznovanje obletnic društev ter podpora obstoju različnih društev.
Znesek: 4.800,00 €
3000 - Župan

04008 - Stroški porok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov porok (obdaritev mladoporočencev in
morebitnih zlatoporočencev).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na proračunu za leto 2012. Sredstva bodo izplačana preko celega leta
glede na izvedbo porok.
Pričakovani cilji
Namenjanje posebne pozornosti porokam, pri katerih so udeleženi občani Mengša, ki jih poroča župan ali
pooblaščenci občine Mengeš.
Znesek: 500,00 €
1000 - Občinski svet

04009 - Občinska priznanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena financiranju stroškov, ki nastanejo v postopku podelitve priznanj
Občine Mengeš – izdelava plaket, listin, izpis listin, aranžmaji, organizacija prireditve, pogostitev
nagrajencev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predloga porabe sredstev temelji na obsegu in dinamiki v preteklem letu. Sredstva bodo izplačana
enkratno ob izvedbi aktivnosti.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje materialnih pogojev za plačilo priznanj izbranim nagrajencem.
Znesek: 1.700,00 €
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4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (383.744,00 €)
Opis podprograma
Pod podprogram spadajo stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer stroški
izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih
prostorov občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kakovostno pravno zastopanje občine in skrb za vzdrževanje občinskega premoženja
Občine Mengeš. Med kazalce pa lahko štejemo stopnjo vzdrževanosti premoženja in delež obnovljenega
premoženja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje strokovne (pravne) podpore občini, vzdrževanje občinskega premoženja in nemoteno
delovanje občinske uprave.
Proračunske postavke
 Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje
 Redno vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občin
 Osnovna šola Mengeš
 Vrtec Mengeš – enota Gobica
 Redno vzdrževanje (Zajčeva vila, Slovenska cesta, Prešernova cesta …)
 Zdravstveni dom – enota Mengeš
 Posebna osnovna šola Roje
 Kulturni dom Mengeš
 Odškodnina z naslova denacionalizacije – poslovni prostori Občine Mengeš
 Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev
 Sofinanciranje nujnih vzdrževanih del na objektu Mladinski počitniški dom Krk
 Zavarovanje

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene storitve notarjev, za sodne postopke in pravno
svetovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana glede na predviden obseg postopkov in bodo izplačana preko celega leta.
Pričakovani cilji
Kakovostno zastopanje občine v sodnih postopkih, kakovostno pravno zastopanje občine in urejanje
razmerij z občani in občankami ter drugimi partnerji v skladu z zakonom.
Znesek: 8.000,00 €

04011 - Redno vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod postavko spada tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, na primer kritje stroškov za električno
energijo, tehnično varovanje, čistilni material, sanitarni material, slikopleskarska in druga obrtniška
vzdrževalna dela.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so določena glede na že opravljena vzdrževalna dela v letu 2012 in oceno potreb za leto 2013.
Izplačila bodo izvedena preko celega leta.
Pričakovani cilji
Vzdrževanje občinske stavbe in ostalih javnih prostorov, zagotavljanje nemotenega dela občinske uprave.
Znesek: 39.000,00 €

04013 - Osnovna šola Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena tekočim investicijskim stroškom in operativnim izdatkom Osnovne šole
Mengeš. Poleg tega postavka pokriva različna vzdrževalna dela. Za leto 2013 je v tem okviru predvidena
izvedba nadstrešnice pri vhodu in pri vhodu v šolsko kuhinjo, predvideva se zamenjava oken in izvedba
toplotnega ovoja stavbe OŠ (v kolikor bomo pridobili subvencijo oz. nepovratna sredstva za ta dela).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena skladno z NRP in bodo izplačana preko celega leta.
Pričakovani cilji
Vzdrževanje šole, skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje šole.
Znesek: 116.100,00 €

04014 - Vrtec Mengeš - enota Gobica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena operativnim stroškom in vzdrževanju Vrtca Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0005 04014 - Vrtec Mengeš – enota Gobica
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena za plačilo stroškov obresti za dolgoročni kredit in bodo izplačana preko celega
leta.
Pričakovani cilji
Vzdrževanje vrtca, skladno s potrebami ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje vrtca.
Znesek: 17.400,00 €

04015 - Redno vzdrževanje (Zajčeva vila, Slovenska cesta …)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi iz postavke 04015 se financira redno investicijsko vzdrževanje Zajčeve vile, objektov in
prostorov, ki so v lasti Občine Mengeš na Slovenski cesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana v višini predvidenih vzdrževalnih del in porabe v preteklem letu in bodo izplačana
po izvedbi predvidenih del.
Pričakovani cilji
Razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti objektov.
Znesek: 10.000,00 €
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04016 - Zdravstveni dom – enota Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 04016 se financira tekoče vzdrževanje prostorov v Zdravstvenem domu Mengeš. V letu 2013
bo potrebno zamenjati dotrajana leva vhodna vrata z avtomatskimi vrati, urediti čakalnice pri
zobozdravnikih in klančine za invalide.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0005 04016 - Zdravstveni dom Mengeš
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena na podlagi predračunov predvidenih del in bodo izplačana po izvedenih delih.
Pričakovani cilji
Vzdrževanje zdravstvenega doma, skladno s potrebami in za zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje
zdravstvenega doma.
Znesek: 25.000,00 €

04017 - Posebna osnovna šola Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju Osnovne šole Roje, in sicer na podlagi
ustanoviteljskih pravic (14 % delež).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena na podlagi dogovora občin ustanoviteljic in plana investicij Osnovne šole Roje za
leto 2012 in bodo izplačana na podlagi zahtevkov Osnovne šole Roje preko celega leta, skladno z
ustanoviteljskimi pravicami.
Pričakovani cilji
Investicijsko in tekoče vzdrževanje Osnovne šole Roje, skladno s potrebami osnovne šole in
ustanoviteljskimi dolžnostmi ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje osnovne šole.
Znesek: 10.800,00 €

04018 - Kulturni dom Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma
Mengeš. V letu 2013 se predvideva ureditev odra, menjava oken in izvedba energetske sanacije stavbe
(toplotni ovoj in zamenjava stavbnega pohištva, če bomo pridobili nepovratna sredstva na razpisu za
energetsko sanacijo stavb).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0007 04018 - Kulturni dom Mengeš
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena glede na načrtovano tekoče in investicijsko vzdrževanje v letu 2012 in bodo
izplačana preko celega leta na podlagi zapadlih zahtevkov oziroma računov za opravljena dela.
Pričakovani cilji
Zagotovitev pogojev z varnostnega in tehničnega vidika za delovanje Kulturnega doma Mengeš ter
racionalizacija letnih stroškov delovanja Kulturnega doma Mengeš.
Znesek: 80.000,00 €
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04029 - Odškodnina z naslova denacionalizacije – poslovni prostori Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš bo skladno z dogovorom z Župnijo Mengeš le-tej izplačala odškodnino v višini
117.000,00 € za uporabo prostorov na Slovenski cesti 30, kjer je Župnija Mengeš po denacionalizacijski
odločbi solastnica ene petine stavbe. V preteklih letih so bili izpeljani postopki razdelitve solastnine in
dogovor o ureditvi medsebojnih odškodninskih razmerij. Kot osnova za izračun odškodnine so se
upoštevali zneski plačanih najemnin najemnikov, temu pa so dodane obresti po fiksni letni obrestni meri
za obdobje od 12. 7. 2004 do 16. 7. 2010. Dogovorjeno je bilo, da Občina Mengeš znesek odškodnine
povrne v treh zaporednih letnih obrokih, pri čemer bomo v letu 2013 poravnali tretji obrok odškodnine v
višini 29.250,00 €, vključno z obrestmi od 1. 4. 2011 dalje do plačila tretjega obroka odškodnine po fiksni
6 % letni obrestni meri.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino potrebnih sredstev smo načrtovali v skladu z dogovorom o obročnem odplačilu med Občino
Mengeš in Župnijo Mengeš.
Pričakovani cilji
Izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz dogovora o ureditvi odškodninskih razmerij.
Znesek: 34.000,00 €

04030 - Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prostorov, v katerih svoje dejavnosti izvajajo mengeška
društva. Proračunska sredstva se lahko porabljajo v skladu z zakonodajo. Že v letu 2011 Občina Mengeš
ni več namenila sredstev za vzdrževanje opreme in prostorov športnim in kulturnim društvom, temveč je
sama opravila nujna vzdrževalna in investicijska dela. Tudi v letu 2013 občina namenja del sredstev za te
namene in bo izvedla nujna vzdrževalna dela v prostorih (katerih lastnica je Občina Mengeš in jih
koristijo društva za svoje delovanje), kjer bo to nujno potrebno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del v letu 2013 in bodo izplačana po
izvedbi del.
Pričakovani cilji
Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.
Znesek: 20.000,00 €

04031 – Sofinanciranje nujnih vzdrževanih del na objektu Mladinski počitniški dom
Krk
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je solastnik Mladinskega počitniškega doma na Krku (Hrvaška). Zaradi obsežnosti del
(tako tehničnih kot finančnih) je projekt obnove razdeljen v štiri sklope, od katerih je predvsem nujen
drugi sklop. Namen drugega sklopa je zavarovati objekt pred propadanjem zaradi vremenskih vplivov.
Ovoj objekta je v zelo slabem stanju in potrebuje nujna obnovitvena dela. Vrednost obnovitvenih del po
pridobljenih predračunih znaša 99.521,64 € brez DDV. Občina Mengeš je 14 % solastnik objekta, njen
delež sredstev za obnovo pa znaša 13.933,03 € za leto 2013.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ovrednotenje in popis potrebnih del, ki jih je v februarju 2012 izdelalo podjetje MIG projektiranje,
inženiring v gradbeništvu Grega Cerar s. p.
Pričakovani cilji: Preprečitev nastanka večje škode na objektu.
Znesek: 13.944,00 €

06008 - Zavarovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranju stroškov zavarovanja (požarno, vlomno, odgovornostno)
za objekte in osebe. V letu 2011 je Občina Mengeš zavarovala vsa osnovna sredstva, tudi drogove javne
razsvetljave in prometno vertikalno signalizacijo, ki jih do sedaj ni imela. Zavarovanje je sklenila
predvsem zaradi povečanih poškodb drogov javne razsvetljave in prometne opreme neznanega storilca
(povečanje prometnih nesreč, ko ni možno izslediti storilca nesreče in mora občina potem sama popraviti
nastalo škodo).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena skladno z zavarovalnimi policami in bodo izplačana glede na zahtevke.
Pričakovani cilji
Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.
Znesek: 9.500,00 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA (490.290,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave in
koordinacije vladne in lokalne ravni ter financiranje nalog ožjih delov občin ter obveznosti občine v zvezi
z delovanjem zvez občin. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih
predpisov namreč samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje
prenesene z zakoni. Poleg tega se občine lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne
občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je tako soustanoviteljica Medobčinskega
inšpektorata in redarstva v Trzinu, in sicer skupaj z Občinami Trzin, Komenda, Lukovica, Moravče in
Vodice.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in
uresničevanje Strategije in vizije Občine Mengeš ter drugih programskih dokumentov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi
proračunskih sredstev.
Pravna podlaga
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
 Stanovanjski zakon
 Odlok o ustanovitvi vaških odborov
 Zakon o javnih financah
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o delavcih v državnih organih
 Zakon o delovnih razmerjih
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Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o občinskem redarstvu
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in
pravosodnih organih
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni (2.500,00 €)
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za odločitve župana in občinskega
sveta, ožjih delov občin in sodelovanje občine v zvezah občin in različnih drugih oblikah povezovanja
občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kakovostna in strokovna priprava podlag za delovanje občine, izmenjava izkušenj, pridobivanje
strokovne pomoči in sodelovanje občin v razmerjih z državo.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev občine in sodelovanje v okviru Skupnosti
občin Slovenije in drugih oblikah povezovanja občin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
1000 - Občinski svet

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (2.500,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin
Slovenije in Združenje občin Slovenije).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usklajevanje interesov med občinami, priprava strokovnih podlag za odločanje v občinah in kakovostno
ter strokovno izobraževanje kadrov po občinah.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje združenj.
Proračunske postavke
 Članarine SOS, ZOS

06009 - Članarine SOS, ZOS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), zato so
sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih. Članarina za SOS znaša 0,15 €
na prebivalca, za ZOS pa se izračuna s seštevkom fiksnega (622,45 €) in variabilnega dela (0,088 € na
prebivalca).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirani stroški članarin so pripravljeni na podlagi planirane višine članarin obeh združenj, in sicer v
višini, kot je bila planirana za leto 2012. Obe združenji namreč ne planirata povečanja višine članarine za
leto 2013. V primeru nepredvidenega povečanja bomo dodatna sredstva zagotovili z rebalansom.
Pričakovani cilji
Obveščanje o spremembah na zakonodajnem, razvojnem in ostalih področjih.
Znesek: 2.500,00 €

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

(38.400,00 €)

Opis glavnega programa
Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kakovostno in strokovno delovanje ožjih delov občine in zvez občin.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev in omogočanje kakovostnega dela vaških
odborov in zvez občin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06029002 - Delovanje zvez občin
1000 - Občinski svet

06029001 - Delovanje ožjih delov občin (3.000,00 €)
Opis podprograma
V omenjeni podprogram spada zagotavljanje sredstev vaškim odborom za pokrivanje stroškov
vzdrževanja stavb, prostorov in opreme v njihovi uporabi, stroškov strokovno-administrativnega dela,
materialnih stroškov, za izplačilo plač in honorarjev ter za izvajanje njihove redne dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skrb za nemoteno in učinkovito delovanje vaških odborov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje vaških odborov.
Proračunske postavke
 Stroški za delovanje vaških odborov

06011 - Stroški za delovanje vaških odborov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za delovanje vaških odborov, za strokovno-administrativno
delo, materialne stroške in za izvajanje njihove redne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Posameznemu vaškemu odboru pripadajo sredstva glede na število prebivalcev in površino kraja, zato so
za vaški odbor v Loki pri Mengšu načrtovana v višini 1.760,00 €, na Dobenem in v Topolah pa v višini
620,00 €. Sredstva bodo izplačana na podlagi zahtevka posameznega vaškega odbora.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje nemotenega dela vaških odborov.
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Znesek: 3.000,00 €
4000 - Občinska uprava

06029002 - Delovanje zvez občin (35.400,00 €)
Opis podprograma
Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povezovanje občin za bolj kakovostno in po možnosti cenejše izvajanje nalog občin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usklajevanje delovanja občin, sodelovanje med občinami in manjši stroški izvajanja določenih nalog, kot
je izvajanje inšpekcijske službe.
Proračunske postavke
 Medobčinski inšpektorat Trzin

06015 - Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 06015 bodo porabljena za sofinanciranje skupnega Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin, ki opravlja nadzor spoštovanja
občinskih, zakonskih in podzakonskih predpisov na osnovi inšpekcijskih pregledov in redarskih obhodov.
Postavka sredstva, namenja stroškom zaposlenih, varovanja prostorov, čiščenja, tekočega vzdrževanja,
splošnega materiala in storitev, najemnino prostorov ter za nakup potrebne delovne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena skladno z načrtom dela za leto 2013, ki določa delež Občine Mengeš pri
rednem financiranju dejavnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Vodice in Trzin. Izplačila so načrtovana v obdobju celega leta na podlagi sprejetega načrta dela.
Pričakovani cilji
Izvajanje del in nalog s področja veljavne zakonodaje na področju varnosti (redarstvo, komunalni in
inšpekcijski nadzor) v občinah Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin.
Znesek: 35.400,00 €
4000 - Občinska uprava

0603 - Dejavnost občinske uprave (449.390,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, kot so sredstva za plače zaposlenih, javna dela,
potreben pisarniški material in storitve ter redno vzdrževanje objekta uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave v okviru nalog, ki izhajajo iz zakona, občinskega
statuta in razvojnih dokumentov občine.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 - Administracija občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
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06039001 - Administracija občinske uprave (429.390,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi,
sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje
zaposlenih ...) in javna dela (v okviru Osnovne šole Mengeš ter Doma počitka Mengeš).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave, gospodarna in učinkovita poraba proračunskih
sredstev, zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave (redno izplačilo plač zaposlenim),
izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava
strokovne literature idr.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave, uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Proračunske postavke
 Plače redno zaposlenih
 Pisarniški in splošni material in storitve
 Strokovno izobraževanje zaposlenih
 Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in požarne varnosti
 Javna dela (OŠ Mengeš in Dom počitka Mengeš)
 Pogodbeno izvajanje nalog uprave

06001 - Plače redno zaposlenih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru te postavke se
financirajo tudi stroški prevoza na delo, prehrana (veljavna odredba), izdatki za službena potovanja
zaposlenih, delovna uspešnost, jubilejne nagrade redno zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi,
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znašajo 8,85 % od bruto plač, prispevki za
zdravstveno zavarovanje, ki znašajo 6,56 % od bruto plač ter 0,53 % za poškodbe na delu, prispevki za
zaposlovanje (0,06 % od bruto plač) in prispevek za porodniško varstvo (0,1 % od bruto plač) …
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Vsi projekti občine v skladu z zakonom in razvojnimi dokumenti občine.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in pričakovanih sprememb glede
višine plač in drugih dodatkov ter stroškov, do katerih so zaposleni upravičeni, na podlagi predvidenih
stroškov za nemoteno delovanje občinske uprave in komunalne, inšpekcijske ter redarske službe. Sredstva
bodo izplačana mesečno preko celega leta.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje plač in drugih prejemkov zaposlenim v občinski upravi v skladu s predpisi ter zagotavljanje
tistega obsega nalog občinske uprave, ki so določene z zakonskimi določili in občinskimi predpisi.
Znesek: 310.380,00 €

06002 - Pisarniški in splošni material in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki krijejo materialne in druge stroške občinske uprave, na primer pisarniški material,
čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške varovanja, telefonov in mobitelov, stroške
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reprezentance, obratovalne stroške stavbe na Slovenski cesti 30, druge operativne odhodke (vzdrževanje
počitniških objektov v so-lasti) in različna dela za potrebe občine, ki jih opravljajo dijaki in študenti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11- 0006 06002 - Analize, študije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi porabe preteklih let in predvidenih stroškov za
nemoteno delovanje občinske uprave, komunalne, inšpekcijske in redarske službe. Sredstva bodo
izplačana mesečno preko celega leta oziroma ob nastanku posamezne opravljene storitve, dobavi
materiala na podlagi prejetih računov in zahtevkov ali pogodbeno določenih in dogovorjenih obveznosti.
Pričakovani cilji
Nemoteno, kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave ter zagotavljanje tistega obsega nalog
občinske uprave, ki so določene z zakonskimi določili in občinskimi predpisi.
Znesek: 95.010,00 €

06004 - Strokovno izobraževanje zaposlenih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te postavke se financira strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih sprememb
zakonodaje in novih nalog občin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo
in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem
usposabljanju. Sredstva bodo izplačana na podlagi kotizacij za udeležbo zaposlenih na strokovnih
posvetih in dopolnilnem izobraževanju.
Pričakovani cilji
Kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave, in sicer s pomočjo seznanjanja z novimi predpisi in
delovnimi področji.
Znesek: 3.000,00 €

06005 - Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in požarne
varnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 06005 se financira izvajanje zakonskih določil s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb in pogodbenih vrednosti s področja varstva pri
delu in požarne varnosti. Sredstva bodo izplačana preko celega leta oziroma ob nastanku posamezne
opravljene storitve.
Pričakovani cilji
Varnost občinske stavbe in poznavanje zaščitnih ukrepov s strani zaposlenih občinske uprave.
Znesek: 8.000,00 €
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06013 - Javna dela (OŠ Mengeš in Dom počitka Mengeš)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predvideva sredstva za javna dela v Osnovni šoli Mengeš (učna pomoč) in javna dela v DP
Mengeš – družabništvo in spremljanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva temeljijo na podlagi mesečnih izstavljenih zahtevkov Osnovne šole Mengeš in DP
Mengeš po opravljenem delu.
Pričakovani cilji
Zmanjšanje brezposelnosti, pomoč mlajšim in starejšim.
Znesek: 5.000,00 €

06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka financira delo po pogodbah o delu v namen izvajanja zakonsko določenih nalog, za katere pa
občina nima vedno zadostnega kadra.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na porabi sredstev v preteklih letih in programu dela, s pomočjo katerega smo lahko
določili predvideno vrednost pogodbenega izvajanja nalog, ki jih ima občinska uprava.
Pričakovani cilji
Nemoteno delovanje občinske uprave in izpolnitev vseh predvidenih delovnih nalog.
Znesek: 8.000,00 €

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave (20.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne
prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in
vzdrževanje opreme, nakup in vzdrževanje prevoznih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave, ohranitev
uporabne vrednosti objektov, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje opreme in prostorov, v katerih deluje občinska uprava, dobava energije za ogrevanje in
elektriko, dobava vode in odvoženi odpadki, varovanje stavbe.
Proračunske postavke
 Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave

06003 - Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so namenjena sredstva za financiranje tekočega vzdrževanja objekta, v katerem
deluje občina, in opreme, za pogodbeno vzdrževanje, podporo programske opreme s stroški vzdrževanja
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(licenca LN, aplikacija APIS, Poslovni paket in državna hrbtenica), za elektriko in letni servis vozila
(Renault Kangoo Expression).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun sredstev, ki bodo izplačana na osnovi prejetih zahtevkov, temelji na predvidenem vzdrževanju
opreme, plačilu stroškov vzdrževalnih pogodb računalniških programov in plačilu ostalih stroškov, ki so
povezani z vzdrževanjem objekta (prostorov, v katerih deluje občinska uprava, in opreme, ki jo javni
uslužbenci, ki so zaposleni v občinski upravi, potrebujejo pri svojem delu) v letu 2013.
Pričakovani cilji
Gospodarno vzdrževanje objekta in zagotavljanje boljših pogojev za delo občinske uprave.
Znesek: 20.000,00 €
4000 - Občinska uprava

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (74.804,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema civilne in organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Vizija in strategija Občine Mengeš ter Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 sta glavna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na
tem področju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo
stabilnost in varnost v občini Mengeš, usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in
opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini
Mengeš.
Pravna podlaga
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 Zakon o varstvu pred požarom
 Zakon o gasilstvu
 Zakon o varstvu pred utopitvami
 Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
 Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
 Uredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
 Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
 Uredba o požarni taksi
 Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
 Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
 Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

(74.804,00 €)

Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je letno preverjanje znanja ekipe prve pomoči, ki je v sestavi Civilne zaščite (CZ) in
izvaja usposabljanje in opremljanje ostalih enot v skladu z normativi. Na vsaki dve leti bi morala biti
izvedena vaja za vse enote občinske CZ. Hkrati bi si morali člani ogledati vsa ogrožena območja v občini
Mengeš. Glede na normative in dejansko stanje enot v občini bi bila potrebna racionalizacija enot CZ in
opravljanja nalog, ki sodijo na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (16.700,00 €)
Opis podprograma
Program CZ poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in
območnih štabov CZ za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob
izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje, obveščanje, usposabljanje in
vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč ter zagotavljanje delovanja informacijskih
in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Sredstva podprograma so zato
namenjena organiziranju, opremljanju, usposabljanju in zavarovanju organov, enot in služb CZ in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč na
ravni občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice
naravnih in drugih nesreč (izboljšanje spremljanja, pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in
učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, obveščanja ljudi, obvarovanja ljudi, živali,
materialnih in drugih dobrin, kulturne dediščine in okolja pred uničenjem, poškodbami in drugimi
posledicami nesreč). Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov CZ,
izpopolnitev opreme ter uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji CZ občine Mengeš vključujejo preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih
nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za nakup opreme za prvo pomoč po Merilih
za opremljanje enot (osebna in skupna oprema), ki so določena v Odredbi o merilih za organiziranje in
opremljanje CZ (Ur. l. RS, št. 15/00, 88/00 in 104/08) ter dopolnitev enote CZ z novimi pripadniki.
Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število
oblikovanih, opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in
udeležba na tekmovanjih.
Proračunske postavke
 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje
 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje
35

 Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov CZ. V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1) se mora vsak pripadnik CZ usposabljati za
opravljanje nalog v skladu s predpisi. Gre npr. za dodatna usposabljanja enot prve pomoči, CZ,
občinskega štaba CZ ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru prostovoljnih društev.
Postavka poleg tega zagotavlja sredstva za pokritje stroškov hranjenja arhiva Občine Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme območni štab CZ.
Izplačila bodo izvedena preko celega leta po izvedenih usposabljanjih.
Pričakovani cilji
Dobra pripravljenost in usposobljenost območnega štaba CZ ter zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob
naravnih in drugih nesrečah.
Znesek: 5.550,00 €

07002 - Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07002 pokriva nakup reševalne opreme za potrebe enot v sestavu Civilne zaščite občine Mengeš
in drugih stroškov rednega delovanja enot za zaščito in reševanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na porabi v preteklih letih.
Pričakovani cilji
Dobra pripravljenost in opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih
nesrečah.
Znesek: 9.400,00 €

07003 - Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena za obvezno in dodatno zavarovanje pripadnikov CZ na usposabljanjih in
intervencijah, za organiziranje sprejema ob dnevu CZ in drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun porabe sredstev temelji na porabi v preteklih letih.
Pričakovani cilji
Urejeno zavarovanje zaščitno-reševalnih enot, ki ukrepajo ob naravnih in drugih nesrečah.
Znesek: 1.750,00 €
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (58.104,00 €)
Opis podprograma
Občina skladno z veljavno zakonodajo skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb, kamor spada tudi skrb za
požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč. Organiziranost gasilstva se
določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Občina določi obseg in način
opravljanja javne gasilske službe, njeno organizacijo in nadzor, in sicer v skladu z merili za organiziranje
in opremljanje gasilskih enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo določene naloge gasilstva, kot
je npr. nakup opreme in hramba ter vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Podprogram zato
krije stroške operativnega delovanja organov, enot in služb CZ, gasilskih društev in drugih organizacij,
dejavnosti poklicnih gasilskih enot, investicij v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovita skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč na osnovi
opazovanja, obveščanja, usposabljanja in vzdrževanja pripravljenosti za posredovanje, skrajšanje
odzivnega časa na nesreče in čim manjša materialna škoda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj podprograma je zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov zaščitno-reševalnih enot,
nakup nujne opreme za dejavnost gasilske javne službe, tekoče vzdrževanje vozil in opreme za zaščito in
reševanje. Kazalci pa vključujejo preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem
informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine o nevarnosti.
Proračunske postavke
 Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš
 Požarne takse za dejavnost društev
 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš
 Pomembne prireditve prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš
 Zdravniški pregledi operativnih gasilcev
 Delo z mladimi na področju gasilstva
 Sofinanciranje servisnih pregledov izoliranih dihalnih aparatov

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju osnovne dejavnosti Gasilske zveze Mengeš: za
nakup strokovne literature, izvedbo tečajev in seminarjev, organizacijo različnih tekmovanj in prireditev,
dejavnosti veteranov in članic ter za druge obvezne stroške delovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi dela v preteklem letu in načrta Gasilske zveze za leto 2013. Izplačila
bodo izvedena preko celega leta na osnovi zahtevkov.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje osnovne dejavnosti na področju gasilstva (obvezna lokalna javna služba).
Znesek: 15.814,00 €

07011 - Požarne takse za dejavnost društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenski odhodek občine kot sredstva požarnega sklada, ki ga mesečno nakaže
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS. Ta sredstva so namenjena izključno
opremljanju področja požarnega varstva v lokalnih skupnostih. Požarno takso se nakaže za dejavnost
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društev, in sicer za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v
gasilskih enotah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji, zato je Odbor za požarne takse Občine Mengeš za
leto 2013 predlagal 9.000,00 € sredstev na postavki.
Pričakovani cilji
Opremljanje na področju požarnega varstva in zagotavljanje učinkovite gasilske službe.
Znesek: 9.000,00 €

07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07012 ima na razpolago sredstva za različne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev. V tem
okviru se financira redno dejavnost, nakup opreme ter vzdrževanje vozil in opreme v skladu z letnimi
načrti PGD Mengeš (53,6 %), Loka (23,2 %) in Topole (23,2 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi dela v preteklem letu in načrta Gasilske zveze za leto 2013. Izplačila
bodo izvedena v skladu s Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini Mengeš, št. 843-1/2010, in
vsakoletnega aneksa k pogodbi.
Pričakovani cilji
Spodbujanje gasilske dejavnosti, zagotavljanje delovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovega
ukrepanja v primeru požara ali drugih nesreč.
Znesek: 15.814,00 €

07013 - Pomembne prireditve prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših prireditev PGD in Gasilske zveze Mengeš,
kot so npr. meddruštvena tekmovanja ženskih, moških in mladinskih desetin. V tem okviru se pokriva
stroške priprav prireditev, priznanj in drugih protokolarnih obveznosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na osnovi ocene Gasilske zveze za leto 2013 in bodo izplačana skladno z zahtevki.
Pričakovani cilji
Spodbujanje gasilske dejavnosti, ozaveščanje ljudi in spodbujanje njihovega udejstvovanja v gasilski
dejavnosti.
Znesek: 3.537,00 €

07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07018 pokriva stroške za sofinanciranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev, kar ureja
Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05) in Pravilnik o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih
gasilcev (Ur. l. RS, št. 65/07 in 80/08).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana glede na število operativnih gasilcev (25) in strošek zdravniškega pregleda
(190,00 € na osebo).
Pričakovani cilji
Primerna zdravstvena oskrba in preventiva za gasilce, katerih zdravje je bistveno za zagotavljanje
učinkovite in kakovostne gasilske službe.
Znesek: 4.300,00 €

07019 - Delo z mladimi na področju gasilstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07019 je namenjena delu z mladimi na področju gasilstva, in sicer v okviru strokovnih
usposabljanj mladih, udeležbe na državnih in drugih tekmovanjih, organizacije tekmovanj, izvedbe
gasilskega kviza, natečaja spisov in risb ter letovanja mladine. Letovanje se organizira kot tabor, na
katerem se mladina usposablja v različnih oblikah gasilskih večin in športnih aktivnostih, hkrati pa se na
ta način spodbuja medsebojno povezovanje in spoznavanje mladih na nivoju gasilske zveze, kar je temelj
za kasnejše prevzemanje nalog v sistemu zaščite in reševanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na osnovi načrta Gasilske zveze za leto 2013.
Pričakovani cilji
Strokovno usposabljanje mladih na področju požarne varnosti in gasilstva, spodbujanje mladih pri
vključevanju v gasilske dejavnosti.
Znesek: 8.139,00 €

07021 – Sofinanciranje servisnih pregledov izoliranih dihalnih aparatov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07021 zagotavlja sredstva za servisiranje bistvene naprave v gasilski dejavnosti – izolirni
dihalni aparat, ki mora biti redno pregledan in servisiran zaradi varnosti gasilcev na intervencijah v
zaprtih prostorih, kjer dihanje brez IDA ni možno. Zaradi rasti cen društva sama ne morejo več
zagotavljati rednih pregledov in servisov teh naprav, ki so ključne za varno delo gasilcev v zaprtih
prostorih in so življenjskega pomena. V okviru te postavke se sofinancira pregled štirih naprav letno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na osnovi načrta Gasilske zveze Mengeš za leto 2013.
Pričakovani cilji
Pregled in servis štirih naprav IDA letno.
Znesek: 1.500,00 €

4000 - Občinska uprava
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (24.200,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstva in ribištva je izvajanje nalog na področju podpore kmetijstvu, ki
izhajajo iz Vizije in strategije Občine Mengeš in zagotavljajo stabilnost ter skladen razvoj v občini
Mengeš.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Spodbujanje razvoja in ohranjanja kmetijstva ter gozdarstva, trajnostno ohranjanje podeželja kot
privlačnega in kakovostnega življenjskega območja občine.
Pravna podlaga
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o kmetijstvu
 Zakon o kmetijskih zemljiščih
 Zakon o zaščiti živali
 Zakon o gozdovih
 Program razvoja gozdov v Sloveniji
 Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
 Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
 Pravilnik o gozdnih prometnicah
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva (15.600,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in
prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev večje konkurenčnosti, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
ohranjanje kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, spodbujanje učinkovitosti in
strokovnosti kmetijstva in gozdarstva, izboljšanje uspešnosti kmetijskih gospodarstev.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (15.600,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja sredstva za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje ter za novo
kmetijsko proizvodnjo in tehnologijo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje proizvodnih stroškov, preusmeritev proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje stroškov, nadaljevanje preusmeritve proizvodnje in večja skrb za okolje.
Proračunske postavke
 Zagotavljanje tehnične podpore
 Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti
 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

11010 - Zagotavljanje tehnične podpore
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena zagotavljanju tehnične podpore za izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter svetovanju kmetom in njihovim družinam.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,k št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/10), Zakon o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08) in Statut Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01,
8/06).
Pričakovani cilji
Povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in s tem boljša učinkovitost
kmetijstva ter dolgoročna sposobnost preživetja.
Znesek: 6.000,00 €

11011 - Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer za izobraževanje in usposabljanje kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti.
(programi društev na področju kmetijstva).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,k št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/10), Zakon o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08) in Statut Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01,
8/06).
Pričakovani cilji
Povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in s tem boljša učinkovitost
kmetijstva ter dolgoročna sposobnost preživetja.
Znesek: 6.000,00 €

11013 - Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena ohranjanju proizvodne in neproizvodne dediščine na podeželju, in sicer objektov
in tradicionalnih stavb. Podpora je namenjena obnovi kozolcev, naše stavbne dediščine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,k št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/10), Zakon o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08) in Statut Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01,
8/06).
Pričakovani cilji
Ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju in prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja na
podeželju.
Znesek: 3.600,00 €

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu (4.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali
na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Trajnostno, usklajeno in sonaravno gospodarjenje na kmetijah.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje trajnostnega kmetijstva, v smislu pridelave in uporabe zdravju prijaznih pridelkov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali (4.000,00 €)
Opis podprograma
Občina Mengeš je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za
zapuščene in najdene pse ali mačke na območju občine. Občina ima za opravljanje teh storitev sklenjeno
pogodbo z zavetiščem Meli center Repče iz Trebnjega.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ozaveščanje občanov in občank o odgovornosti do hišnih ljubljenčkov. Merilo bo predstavljalo čim
manjše število najdenih psov in mačk na našem območju ter kakovostna oskrba domačih živali.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Čim manj najdenih domačih živali, odgovorno ravnanje s hišnimi ljubljenčki.
Proračunske postavke
 Zavetišče za male živali

11005 - Zavetišče za male živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev
v zavetišču. Zagotovitev zavetišča je za lokalno skupnost storitev javnega pomena, ki se izvršuje kot
javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Če
lastnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, mora stroške kriti imetnik zavetišča
oziroma občina, kjer je žival najdena. Zato ta postavka krije sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali in
društev za zaščito živali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati, zato smo predvideli znesek na podlagi realizacije v letu
2012. Sredstva bodo izplačana skladno z zahtevki.
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Pričakovani cilji
Izpolnitev zakonskih obveznosti in manjše število zapuščenih malih živali v občini.
Znesek: 4.000,00 €

1104 - Gozdarstvo (4.600,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli
varstva okolja, kar bo omogočalo delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih
funkcij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti in vseh ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij ter zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti
(vzdrževanje in urejanje gozdnih cest).
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in urejanje gozdnih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (4.600,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne
infrastrukture (gozdne vlake) na osnovi skupnega programa z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Trajno urejene gozdne ceste po vsej občini in vzdrževanje gozdnih vlak.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev in vzdrževanje najbolj neurejenih delov gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak.
Proračunske postavke
 Gozdne ceste

11006 - Gozdne ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena gradnji, rekonstrukciji in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu in predvidenega obsega del v letu 2013.
Plačilo bo enkratno in izvedeno skladno s situacijo po sklenjeni pogodbi.
Pričakovani cilji
Vzdrževane gozdne poti in vlake za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v
naravnem okolju, urejena makadamska cestišča brez lukenj, bankine in odvodnjavanje ter izveden zeleni
odrez za potrebe varnosti in preglednosti cestišča. To so dolgoročni cilji vzdrževanja in gradnje gozdnih
povezav ob strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije.
Znesek: 4.600,00 €
4000 - Občinska uprava
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
(717.000,00 €)

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja cestne, železniške,
letališke ter vodne infrastrukture, ki je potrebna za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne
varnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ključna dokumenta na tem področju sta Resolucija o prometni politiki RS ter Vizija in strategija Občine
Mengeš.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje visoke ravni prometne varnosti v občini in tekočega ter za okolje vzdržnega odvijanja
prometa.
Pravna podlaga
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnih cestah
 Zakon o varnosti cestnega prometa
 Zakon o prevozih v cestnem prometu
 Zakon o železniškem prometu
 Zakon o varnosti v železniškem prometu
 Zakon o letalstvu
 Zakon o plovbi v celinskih vodah
 Pomorski zakonik
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Zakon o javnem naročanju
 Zakon o graditvi objektov
 Energetski zakon
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest
 Odlok o občinskih cestah
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Mengeš
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura (717.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče
vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Nizka stopnja obremenjevanja okolja, pretočnost in učinkovitost prometa, prometna varnost,
izboljševanje pogojev za izvajanje javnega potniškega prometa.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih
objektov, zniževanje prometne obremenjenosti, manjše število prometnih nesreč in nižja raven
obremenjevanja okolja.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13029004 - Cestna razsvetljava
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (357.000,00 €)
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest,
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter drugih javnih površin (letno in zimsko), upravljanje in
tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje vzdrževanja, ki omogoča varen promet, izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih
lastnosti cest, preprečevanje škodljivih vplivov cestnega prometa na okolje in ohranjanje urejenega videza
cest.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih
objektov.
Proračunske postavke
 Javne prometne površine
 Zimska služba
 Propusti, mostovi in ograje

13001 - Javne prometne površine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13001 vključuje sredstva za redno vzdrževanje in adaptacijo javnih prometnih površin, kamor je
vključeno tudi strojno in ročno pometanje, košnja in popravilo bankin, udarnih jam, nasipanje
makadamskih cestišč, čiščenje lovilnih jaškov in ponikalnic ter asfaltiranje krajših odsekov cestišč. Gre
predvsem za redna vzdrževalna dela in nepredvidena popravila, ki so potrebna sanacije po nastanku
večjih poškodb, ker le-te ogrožajo varnost v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0002 13001 - Javne prometne površine
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu in v določenem delu skladno z NRP.
Plačila bodo izvedena po mesečnih situacijah v okviru sklenjene pogodbe, in sicer enakomerno čez celo
leto.
Pričakovani cilji
Zagotovitev primernega vzdrževanja javnih prometnih površin za varno uporabo vseh udeležencev v
prometu.
Znesek: 197.000,00 €

13002 - Zimska služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajanje zimske službe je ena od prednostnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem
času na območju občine Mengeš. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina
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zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v
vrtec, šolo, po opravkih …) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo JR, dostop
policiji, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska
služba se začne izvajati 15. 11. in zaključi 15. 3. naslednje leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izvajanje zimske službe je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za letno in zimsko
vzdrževanje občinskih cest na območju občine Mengeš. Izbrani izvajalec je Grasto d. o. o. iz Domžal (od
2002 do preklica pogodbe).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi ocene realizacije v preteklih letih. Plačila bodo izvedena glede
na mesečne situacije skladno s sklenjeno pogodbo.
Pričakovani cilji
Nemotena dostopnost in prevoznost javnih poti in cest v zimskem času.
Znesek: 150.000,00 €

13003 - Propusti, mostovi in ograje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se financira urejanje mostov, čiščenje propustov, obnova mostičkov, ograj in čiščenje naplavin
pod mostovi (Jarška, Kamniti most v Loki …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo določili glede na predviden obseg del v letu 2013. Plačila bodo izvedena skladno z
mesečno situacijo preko celega leta.
Pričakovani cilji
Zagotovitev primernega vzdrževanja javnih prometnih površin za varno uporabo vseh udeležencev.
Znesek: 10.000,00 €

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (190.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, morebitnih drugih
javnih površin in cestne infrastrukture. Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje
lokalne skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je
pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev
cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih, zagotavljanje izboljšanja pogojev za
bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sanacije, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.
Proračunske postavke
 Ceste Dobeno
 Dokumentacija komunalnih investicij
 Cesta Mengeš–Koseze
 Trg pod kostanji
 Ulice v Malem Mengšu
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13006 - Ceste Dobeno
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obnova cest na Dobenem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ocene po redu velikosti obsega projekta in skladno z NRP. Plačila
bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami in prejetimi zahtevki.
Pričakovani cilji
Fizična realizacija projekta.
Znesek: 30.000,00 €

13008 - Dokumentacija komunalnih investicij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 13008 so namenjena izdelavi in pripravi projektne dokumentacije, ki jo
potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študijam o izvedljivosti projektov, plačilu
gradbenega nadzora ter izdelavi strokovnih mnenj in podobno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija komunalnih investicij
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ocene po redu velikosti obsega projekta in skladno z NRP. Plačila
bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami in prejetimi zahtevki.
Pričakovani cilji
Pridobitev projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvajanje projektov.
Znesek: 60.000,00 €

13044 - Cesta Mengeš–Koseze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 13044 smo namenili sredstva za vzdrževalna in obnovitvena dela ceste Mengeš–
Koseze. Večji del ceste je saniran, del pa še močno poškodovan, zato se bo izvedla preplastitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0022 13044 - Cesta Mengeš–Koseze
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ocene po redu velikosti obsega projekta in skladno z NRP. Plačila
bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami in prejetimi zahtevki.
Pričakovani cilji
Fizična realizacija projekta.
Znesek: 40.000,00 €

13059 - Trg pod kostanji
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 13059 so namenjena ureditvi Trga pod kostanji. Glede na izhodišča
idejne zasnove se načrtuje ureditev Trga pod kostanji v obliki parka, v katerem se predvideva tudi manjši
lokal, ki naj bi bil arhitekturno umeščen v prostor in bi s tem zaključil podobo in ponudbo parka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0049 13059 - Trg pod kostanji
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ocene po redu velikosti obsega projekta in skladno z NRP. Plačila
bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami in prejetimi zahtevki.
Pričakovani cilji
Celostna ureditev trga.
Znesek: 10.000,00 €

13073 - Ulice v Malem Mengšu – Jelovškova, Ropretova, Rašiška, Šubičeva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obnova ulic v Malem Mengšu po prioriteti, ki bo določena na podlagi dejanskega stanja in potreb pri
izvajanju nujnih vzdrževalnih obnov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-12-002 13073 - Ulice v Malem Mengšu
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ocene po redu velikosti obsega projekta in skladno z NRP. Plačila
bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami in prejetimi zahtevki
Pričakovani cilji
Fizična realizacija projekta
Znesek: 50.000,00 €

13029003 - Urejanje cestnega prometa (39.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja ter za sofinanciranje vseh vrst avtobusnih
linij, kategorizacij cest, bank prometnih znakov in prometnih tokov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti, prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje
prometnih pravil in varnosti prometa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba načrtovanih in potrebnih posegov ter naložb, kot je obnova stare prometne signalizacije in
naprav.
Proračunske postavke
 Talna prometna signalizacija
 Prometni in neprometni znaki
 Svetlobna prometna signalizacija

13018 - Talna prometna signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena vzdrževanju horizontalne prometne signalizacije, torej talne obeležbe na
javnih prometnih površinah v občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu in ocene potrebnih sredstev za
predvidene naloge v letu 2013. Plačila bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami, in sicer v
poletnem času.
Pričakovani cilji
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Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.
Znesek: 19.000,00 €

13019 - Prometni in neprometni znaki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se financira zavarovanje, popravilo ali zamenjavo poškodovanih prometnih in neprometnih
znakov. Na tej postavki so v letu 2013 planirana tudi sredstva za postavitev tabel za »Varno pot v šolo«,
kot je bilo predlagano s strani občinskih svetnikov in Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi Sklepa SPV v cestnem prometu. Plačila bodo izvedena skladno
s sklenjenimi pogodbami, in sicer v poletnem času.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in nemotenega prometa.
Znesek: 10.000,00 €

13020 - Svetlobna prometna signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju svetlobne prometne signalizacije na semaforjih
(preprogramiranje semaforjev, zamenjava semaforskih glav in drugih delov, redno vzdrževanje …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklem letu in na podlagi ocene potrebnih sredstev
za predvidene naloge v letu 2013. Plačila bodo izvedena skladno s sklenjenimi pogodbami.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in nemotenega prometa.
Znesek: 10.000,00 €

13029004 - Cestna razsvetljava (121.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter stroške električne energije za javno razsvetljavo. Z
razsvetljavo od leta 2013 dalje upravlja koncesionar.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, izpolnjevanje zakonskih
obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje osvetljenosti v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje na osnovi zamenjave starih
svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, zmanjševanje porabe električne energije in svetlobne
onesnaženosti.
Proračunske postavke
 Električna energija JR
 Obnova javne razsvetljave
 Stroški tekočega vzdrževanja JR – plačilo koncesionarju
 Prihranek električne energije – plačilo koncesionarju
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13022 – Električna energija JR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13022 je namenjena plačevanju stroškov električne energije električne energije za cestno javno
razsvetljavo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi predvidenih obveznosti za leto 2013. Plačila bodo potekala
glede na prejete zahtevke enakomerno čez celo leto.
Pričakovani cilji
Nemoteno zagotavljanje oskrbe z električno energijo za javno razsvetljavo in večja prometna varnost na
javnih cestah.
Znesek: 40.000,00 €

13024 - Obnova javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za obnovo javne razsvetljave in odpravljanje vzrokov ponavljajočih se okvar.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0010 13024 - Investicijsko vzdrževanje JR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli glede na predvidene naloge v letu 2013. Plačila bodo potekala glede na
prejete zahtevke enakomerno čez celo leto.
Pričakovani cilji
Nemoteno delovanje javne razsvetljave in s tem povečana prometna varnost na javnih cestah.
Znesek: 30.000,00 €

13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po koncesijski pogodbi bo koncesionar zagotavljal nemoteno delovanje javne razsvetljave, vključno z
izvajanjem energetskega knjigovodstva in izdelavo dokumentacije PID ob izvedbi zamenjave svetilk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plačila bodo potekala glede na prejete zahtevke enakomerno čez celo leto.
Pričakovani cilji
Izpolnjene pogodbene obveznosti.
Znesek: 31.000,00 €

13071 – Prihranek električne energije – plačilo koncesionarju
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s koncesijsko pogodbo bo Občina Mengeš koncesionarju plačevala koncesnino, ki izhaja z
naslova prihrankov električne energije zaradi zamenjave svetilk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plačila bodo potekala glede na prejete zahtevke enakomerno čez celo leto.
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Pričakovani cilji
Izpolnjene pogodbene obveznosti.
Znesek: 20.000,00 €

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (10.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih
cestah, za komunalno infrastrukturo, kjer je plačnik občina, financiranje obnove komunalne opreme in del
(glede na sporazum), za obnovo pločnikov in javno razsvetljavo na območju državnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu, izpolnjevanje zakonskih
obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu, povezovanje regij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Investicijsko vzdrževanje državnih cest, zagotavljanje čim večje pretočnosti in varnosti v prometu.
Proračunske postavke
 Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina Mengeš

13026 - Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke 13026 so namenjena sofinanciranju izgradnje obvoznice Mengeš, ki jo bo skladno s
sporazumom gradila Občina Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0029 13026 - Obvoznica Mengeš
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo predvideli na osnovi ocene predvidenih nalog in skladno z NRP. Plačila bodo
potekala glede na prejete zahtevke in skladno s pogodbami.
Pričakovani cilji
Izgradnja več kot potrebne obvoznice, sprostitev prometa na Slovenski cesti in zmanjšanje obremenitev v
centru mesta.
Znesek: 10.000,00 €
4000 - Občinska uprava

14 - GOSPODARSTVO (36.362,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskim dejavnostim, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj delovanja občine na tem področju je v skladu z Regionalnim razvojnim programom
Ljubljanske urbane regije in drugimi nacionalnimi razvojnimi programi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, ustreznega podpornega okolja za razvoj
podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti in
razvoj lokalne turistične infrastrukture.
Pravna podlaga
 Zakon o razvoju malega gospodarstva
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma
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 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
 Zakon o lokalni samoupravi
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (4.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij, znanj in promocije,
spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, podjetništvo in turizem, razvoj lokalne
turistične infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje
produktivnosti, fleksibilnosti in konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 - Spodbujanje izobraževanja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (4.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Konkurenčni oziroma ugodni pogoji za delovanje malega gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je izvajati aktivnosti v okviru izobraževanj za predstavnike malega gospodarstva v občini.
Proračunske postavke
 Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke 14001 so namenjena sofinanciranju izvedbe izobraževanj, za odpiranje novih delovnih
mest, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, zaposlovanje mladih in ustanavljanje malih
podjetij v občini Mengeš. Sredstva se bodo razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa za dodelitev
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se bodo razdelila na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Pričakovani cilji
Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Mengeš.
Znesek: 4.000,00 €
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (32.362,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za promocijo občine, spodbujanje turizma in turističnih prireditev.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih proizvodov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot
turističnega območja in izvajanje predvidenih razvojnih projektov ter aktivnosti na področju razvoja
turizma ter predstavitev občine Mengeš doma in izven.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uvajanje novih turističnih proizvodov, večja prepoznavnost občine, več turistov in nočitev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine (10.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za promocijo občine, celostno podobo občine, predstavitev kulturne in
naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostna promocija občine in širjenje njene prepoznavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje tradicionalnih prireditev in razpoznavnosti mengeške kulturne in naravne dediščine.
Proračunske postavke
 Promocija občine

01010 - Promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena promociji občine, za prireditve, ki so pomembne za promocijo
občine, predstavitev kulturne dediščine in dejavnosti društev iz občine Mengeš po Sloveniji in v tujini,
predstavitve kulturne in naravne dediščine ter druge aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, oglasi v
revijah/časopisih, novoletne glasbene čestitke).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev, ki bodo izplačana preko celega leta, je določena na osnovi porabe preteklega leta.
Pričakovani cilji
Razpoznavnost občine Mengeš in njenih znamenitosti, sodelovanje občine v širši družbeni skupnosti in
porast števila turistov.
Znesek: 10.000,00 €

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (22.362,00 €)
Opis podprograma
K temu podprogramu spadajo sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnih društev in
drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično-informacijski centri), turističnih prireditev,
delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicij in
investicijskega vzdrževanja turističnih znamenitosti.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih proizvodov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot
turističnega območja in ureditev turistične infrastrukture. Poleg tega je pomembno večje število turistov
in nočitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva, večje
število izvedenih turističnih programov in projektov.
Proračunske postavke
 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš
 Promocija turističnega območja Srca Slovenije – Mengeš
 Regionalna destinacijska organizacija (RDO)
 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja
 Portal neprometnih vsebin
 Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občini Mengeš delujeta dve turistični društvi, ki izvajata aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega
prebivalstva k sodelovanju pri aktivnostih pospeševanja turizma, ohranjanja kulturne in naravne dediščine
ter urejanja okolja, olepševanja krajev na turističnem območju, organiziranja in usklajevanja prireditev ter
promocijske in informativne dejavnosti v kraju. Za sofinanciranje te dejavnosti so namenjena sredstva na
proračunski postavki 14005, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev, ki bodo izplačana posameznemu turističnemu društvu, je odvisna od rezultatov javnega
razpisa.
Pričakovani cilji
Pospeševanje turizma, ki pomeni oblikovanje celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične
infrastrukture, promocija celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev.
Znesek: 4.500,00 €

16035 - Promocija turističnega območja Srca Slovenije – Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi postavke 16035 bo občina Mengeš v letu 2013 skupaj z občinami Domžale, Kamnik, Trzin,
Lukovica, Dol pri Ljubljani in Litija sofinancirala projekt promocije turističnega območja Srce Slovenije,
ki je promocijsko-izobraževalne narave (izdajanje skupnega časopisa, izvedba natečaja za spominek Srca
Slovenije, izobraževanje turističnih vodičev, trženje destinacije, predstavitev območja na sejmih in
prireditvah idr.). Glavni namen projekta je povezati turistično ponudbo območja, izdelati nove in
nadgraditi obstoječe turistične produkte ter povečati prepoznavnost turističnega območja Srca Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev temelji na osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije, ki jo je Občina Mengeš
podpisala z Agencijo za turizem in podjetništvo Kamnik. Plačilo bo izvedeno na osnovi zahtevka za
izplačilo sredstev za posamezno leto.
Pričakovani cilji
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Povečanje turistične atraktivnosti regije, ustvarjanje novih delovnih mest in izvedba programa projekta.
Znesek: 3.003,00 €

16036 - Regionalna destinacijska organizacija (RDO)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Regionalna destinacijska organizacija je medobčinski projekt vseh 26 občin, ki delujejo na območju
Osrednjeslovenske regije. Sofinancirana je izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, pri
čemer znašajo celotni stroški 580.000,00 € (brez DDV). Od tega 300.000,00 € zagotavlja Ministrstvo za
gospodarstvo – v okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni
razvoj 85 % oziroma 255.000,00 €, delež državnega proračuna pa 15 % oziroma 45.000,00 €. Turizem
Ljubljana v imenu Mestne občine Ljubljana zagotavlja 297.000,00 €, 99.000,00 € pa ostalih 25 občin v
osrednjeslovenski regiji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na osnovi Pogodbe o sofinanciranji projekta Regionalna destinacijska organizacija,
Ljubljana–Osrednja Slovenija.
Pričakovani cilji
Okrepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega
turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij.
Znesek: 650,00 €

16037 - Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 16037 so namenjena spodbujanju regionalnega razvoja v okviru RRA LUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na osnovi vsakoletne Pogodbe o sofinanciranji dejavnosti spodbujanja regionalnega
razvoja.
Pričakovani cilji
Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na različnih področjih.
Znesek: 1.800,00 €

16038 - Portal neprometnih vsebin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Portal gremonapot.si je v sedanji obliki zasnovala Mestna občina Ljubljana in je zaradi posrečene zasnove
in prijaznosti uporabniku postal zelo priljubljen in obiskan. V iskanju rešitve, kako povezati obstoječo
turistično infrastrukturo v regiji in izven na enotnem portalu, pa se je pojavila rešitev razširitve portala s
projektom Portal neprometnih vsebin. Sredstva s postavke 16038 se bodo zato namenila Portalu
neprometnih vsebin, ki pomeni vzpostavitev in informacijsko podporo turističnim storitvam ter regionalni
mreži tematskih poti, ki jih povezujejo naravne in kulturne znamenitosti. V letu 2013 bodo sredstva
namenjena promociji, vzdrževanju ter nadgradnji portala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali skladno s finančnim razdelilnikom za projekt Portal neprometnih vsebin.
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Pričakovani cilji
Vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si s pešpotmi in razširitvijo na več
občin ter dolgoročno večja prepoznavnost regije in njena umeščenost v slovenski in evropski prostor.
Znesek: 1.000,00 €

16039 - Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 16039 so namenjena sofinanciranju razvojnega partnerstva Središča Slovenije, v
okviru katerega se v letu 2013 načrtuje različne projekte na področju okolja (spodbujanje trajnostnega
razvoja, izobraževanja na temo malih komunalnih čistilnih naprav …), podjetništva (spodbujanje
potrošnje znotraj regije, mednarodni projekt sodelovanja med podjetji naše regije in podjetji iz
severovzhodne regije v Makedoniji …) in turizma (izid knjižice Utrip prireditev v Srcu Slovenije, zeleni
turizem …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali skladno s Programom dela razvojnega partnerstva za leto 2013.
Pričakovani cilji
Promocija in seznanitev javnosti z znamko Srce Slovenije, večja prepoznavnost območja, vključevanje v
evropske in nacionalne partnerske mreže, učinkovito in povezano delovanje razvojnega partnerstva.
Znesek: 11.409,00 €

4000 - Občinska uprava

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (1.955.933,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem, kar je temeljni pogoj za trajnostni razvoj, in temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju,
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji programa so skladni z Nacionalnim programom varstva okolja in drugimi dokumenti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izboljšanje stanja okolja, stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ureditev čiščenja odpadnih
voda, povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in
termične obdelave odpadkov.
Pravna podlaga
 Zakon o varstvu okolja
 Zakon o gospodarskih javnih službah
 Zakon o vodah
 Zakon o ohranjanju narave
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnem naročanju
 Zakon o graditvi objektov
 Pravilnik o ravnanju z odpadki
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 Pravilnik o odlaganju odpadkov
 Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
 Odlok o gospodarskih javnih službah
 Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
 Odlok o zapuščenih vozilih
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (1.900.933,00 €)
Opis glavnega programa
Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo, in sicer predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja,
celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem
okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin
glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva
okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna
raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje
posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Delovanje v smeri uresničevanja dolgoročnih ciljev, upoštevanje pravila o preprečevanju in zmanjševanju
obremenjevanja okolja ter zagotavljanje standardov kakovosti okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki (157.400,00 €)
Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki zajema ravnanje z odpadki in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih
škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku
delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz,
predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez
uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno
obremenitev voda, zraka in tal, obremenitev s hrupom ali vonjavami in poslabšali življenjske pogoje
človeka, živali in rastlin.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uvedba predelave odpadkov, ponovna uporaba odpadkov, zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču,
zagotovitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in odprava divjih odlagališč.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskimi in podzakonskimi akti ter
drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Proračunske postavke
 Zbiranje in ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana

15002 - Zbiranje in ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena skladno s »Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana«, ki jo je podpisala
tudi Občina Mengeš.
Po tej pogodbi Občina Mengeš (kot tudi vse ostale) odvaja zbrano okoljsko dajatev za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (prihodek na kontu 7047 - Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov) občinam investitoricam.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek je zakonsko določen in se izplačuje celo leto po zakonsko predpisani dinamiki.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje sredstev za reševanje problemov na področju zbiranja odpadkov in njihovo deponiranje ob
nenehni skrbi za ohranjanje okolja.
Znesek: 157.400,00 €

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo (1.736.533,00 €)
Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo vključuje sredstva za gradnjo, vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih
sistemov in čistilne naprave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Stoodstotno zajemanje in čiščenje odpadnih vod v skladu s predpisi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba načrtovanih projektov.
Proračunske postavke
 Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
 Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije severni del Mengša in Grobeljska – kohezijski
sklad
 JKP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – vzdrževanje
 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš
 Subvencije kanalizacija

13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 13004 so zagotovljena sredstva za nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0011 13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev smo določili glede na predviden obseg del v letu 2013. Plačila bodo izvedena skladno z
mesečno situacijo preko celega leta.
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Pričakovani cilji
Vzdrževana komunalna naprava.
Znesek: 20.000,00 €

13028 - Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije S-del Mengša in Grobeljska
– kohezijski sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije na območju severnega dela Mengša (območje nad
razbremenilnikom in vzhodno od Gorenjske ceste) in na območju pod Grobeljsko cesto ter obnovi CČN
Kamnik-Domžale. Projekt je medobčinski in predvideva v finančni konstrukciji pridobitev kohezijskih
sredstev EU in sredstev proračuna RS. Dopolnjena je že »Vloga za pridobitev evropskih sredstev iz
naslova kohezijskih sredstev«, ki je bila že posredovana na MOK. Investicija bo potekala v več občinah,
in sicer Domžale, Kamnik, Cerklje, Komenda, Mengeš, Trzin in Moravče. Sedaj čakamo na odgovor
Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0031 13028 - Obnova čistilne, kanalizacija – kohezija
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi ocen glede na predviden obseg del in skladno z NRP. Plačila pa
bodo potekala glede na prejete zahtevke po sklenjenih pogodbah enakomerno čez celo leto. Na postavki
je potrebno opredeliti vsa sredstva. Investicija bo predvidoma financirana z naslova sredstev Evropske
unije iz kohezijskih sredstev, državnega proračuna in sredstev občinskega proračuna (del sredstev za to
investicijo je rezerviran na JP CČN Domžale-Kamnik z naslova dobička v preteklih letih).
Pričakovani cilji
Zgrajena kanalizacija, priklop gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje, skrb za okolje.
Znesek: 1.531.983,00 €

15004 - JKP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav za zagotavljanje obratovanja
centralne čistilne naprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0012 15004 - JKP Centralna čistilna naprava
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki se oblikujejo z naslova najemnin.
Pričakovani cilji
Nemoteno in kakovostno obratovanje centralne čistilne naprave, primerno čiščenje odpadnih voda, skrb
za okolje.
Znesek: 59.550,00 €

15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini
Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena gradnji in vzdrževanju kanalizacijskega sistema v občini Mengeš, in
sicer:
 Kanal Testenova 122
 Kanalizacija M18,22
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0018 15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg del je predviden na podlagi projektantskih predračunov in ocen. Višina sredstev je določena na
osnovi ocen glede na predviden obseg del in skladno z NRP.
Pričakovani cilji
Zgrajena kanalizacija, priklop gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje, skrb za okolje.
Znesek: 85.000,00 €

15015 - Subvencije kanalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena planiranemu subvencioniranju poslovanja JKP Prodnik (področje
kanalizacija). Zaradi prenizkih cen storitev bi bilo področje v izgubi. Izguba izhaja z naslova prenizke
cene do končnega potrošnika. Veljavna cena do končnega potrošnika ne pokriva več vseh stroškov, ki
nastajajo pri izvajanju dejavnosti. Veljavna zakonodaja ne dovoljuje prilagoditve cen in večina občin v
Sloveniji mora v svojih proračunih že zagotavljati sredstva za pokrivanje negativnega poslovanja obvezne
gospodarske javne službe za posamezna področja. Tudi v občini Mengeš se srečujemo z negativnim
izidom in smo dolžni v skladu z veljavno zakonodajo v proračunu zagotoviti sredstva za pokrivanje
izgube, ker veljavna cena ne pokriva vseh stroškov. V primeru povečanja cen komunalnih storitev lahko
pričakujemo znižanje stroškov na tej postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi letnega plana poslovanja JKP Prodnik.
Pričakovani cilji
Nemoteno izvajanje javne gospodarske službe in JKP Prodnik d. o. o.
Znesek: 40.000,00 €

15029003 - Izboljšanje stanja okolja (7.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite – nasipi, ograje in drugo),
odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile, čistilne akcije, odstranjevanje divjih odlagališč in
odvoz smeti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja okolja, zmanjšanje števila oziroma odprava divjih odlagališč, varovanje pred hrupom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba čistilnih akcij s pomočjo mengeških društev, odvoz odpadkov z divjih odlagališč in posledično
izboljšanje stanja okolja v občini.
Proračunske postavke
 Divja odlagališča

15005 - Divja odlagališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena za čistilne akcije, odstranitev divjih odlagališč in za odvoz zapuščenih
avtomobilov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na osnovi predvidenega obsega del v letu 2013. Plačila pa bodo izvedena
skozi celo leto na podlagi prejetih zahtevkov.
Pričakovani cilji
Izvedba čistilnih akcij in odvoz starih zapuščenih avtomobilov.
Znesek: 7.000,00 €

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov (55.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, čistosti vodotokov in varnosti pred poplavami.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (55.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, skrb za
pretočnost, urejenost in čistost vodotokov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba potrebnih posegov na strugi Pšate.
Proračunske postavke
 Ureditev struge Pšate

15006 - Ureditev struge Pšate
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke bodo namenjena za pretočnost in urejenost vodotoka Pšate, za odstranjevanje naplavin
ob mostovih in košnjo razbremenilnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0001 15006 - Ureditev struge Pšate
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov skladno s sklenjenimi pogodbami, smo določili v
okviru NRP.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje sanacijskih ukrepov zaradi delovanja vodotokov.
Znesek: 55.000,00 €
4000 - Občinska uprava
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA
DEJAVNOST (1.168.031,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija prostorskega razvoja Slovenije idr.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Spodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja, zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij na
območju občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem prostorskih pogojev za učinkovito
gospodarjenje z nepremičninami.
Pravna podlaga
 Zakon o urejanju prostora
 Zakon o prostorskem načrtovanju
 Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
 Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
 Zakon o temeljni geodetski izmeri
 Zakon o graditvi objektov
 Zakon o varstvu okolja
 Zakon o varstvu kulturne dediščine
 Zakon o vodah
 Zakon o gospodarskih javnih službah
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
 Stanovanjski zakon
 Zakon o stavbnih zemljiščih
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnem naročanju
 Zakon o javnih financah
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Zakon o denacionalizaciji
 Zakon o zemljiški knjigi
 Zakon o javnih cestah
 Obligacijski zakonik
 Stvarnopravni zakonik
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Uredba o prostorskem redu Slovenije
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja
gospodarske javne službe »javna razsvetljava«
 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
 Odlok o gospodarskih javnih službah
 Odlok o oskrbi s pitno vodo
 Odlok o občinskih cestah
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest
 Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
 Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
 Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (47.900,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in
gospodarjenje s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela, racionalna raba prostora, spodbujanje
posegov za boljšo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene
interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje
bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne
krajine, skrb za urejeno okolje.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba čim večjega obsega načrtovanih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov,
pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve in pridobivanje različnih strokovnih
podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje (47.900,00 €)
Opis podprograma
Načrtovana sredstva so namenjena izdelavi obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno
prostorsko zakonodajo, prostorskim dokumentom občine in urbanističnim natečajem, kar je potrebno za
doseganje trajnostnega razvoja v prostoru in uresničevanje ciljev občine na urbanističnem področju.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih
dokumentov za manjše prostorske ureditve v načrtovanem obsegu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.
Proračunske postavke
 Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
 Dolgoročni strateški razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti, študije, idejne zasnove
 Skupne študije RRA LUR

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke 16002 so namenjena izdelavi strokovnih podlag in študij za pripravo sprememb in
dopolnitev veljavnih občinskih prostorskih načrtov in izdelavo novih občinskih prostorskih aktov,
projektno dokumentacijo in izdelavo okoljskih poročil ter drugih okoljskih študij, ki so obvezne po
predpisih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0003 16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev temelji na osnovi NRP in ocene za izdelavo obveznih in drugih strokovnih
podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
Pričakovani cilji
Priprava in sprejem izvedbenih prostorskih dokumentov.
Znesek: 35.000,00 €

16004 - Dolgoročni strateški razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti,
študije, idejne zasnove
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš skrbi za razvoj kraja in v okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za
idejne zasnove, razne študije za dolgoročni razvoj občine Mengeš in razvojne načrte, ki jih je potrebno
pripraviti, da se potem lahko prijavimo na razpise.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena potrebnih sredstev temelji na osnovi predvidenih nalog Občine pri dolgoročnih razvojnih načrtih, v
okviru regijskih projektov, raznih študij in idejnih zasnov v letu 2013.
Pričakovani cilji
Izvedba regijskih projektov na področju prostorskega načrtovanja in regionalnega razvoja in projekta.
Znesek: 12.000,00 €

16040 - Skupne študije RRA LUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 14003 se bodo namenila za skupne študije v okviru RRA LUR. Sofinancirala se bo
priprava Regionalnega razvojnega programa 2014–2020 in priprava Dogovora za razvoj regij za obdobje
2014–2017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo načrtovali skladno s planskim pismom RRA LUR.
Pričakovani cilji
Zagotovitev sredstev za potrebne študije v okviru RRA LUR. Dolgoročni razvoj regije in občine Mengeš.
Znesek: 900,00 €

1603 - Komunalna dejavnost (896.131,00 €)
Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo vseh delov naselja z vodo, urejanje pokopališč,
objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev osnovnih komunalnih standardov na območju občine Mengeš.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba načrtovanih nalog in projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 - Oskrba z vodo
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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16039003 - Objekti za rekreacijo
16039004 - Praznično urejanje naselij
16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo (725.331,00 €)
Opis podprograma
Podprogram se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Oskrba s pitno vodo ustrezne kakovosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.
Proračunske postavke
 Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš
 Subvencije vodovod

16005 – Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 16005 so namenjena izgradnji vodooskrbnega sistema v okviru
sofinanciranja te investicije s strani kohezijskega sklada EU, proračuna RS in občinskega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0034 16005 - Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg postavke je določen glede na razpoložljiva proračunska sredstva in skladno z NRP. Financiranje je
predvideno čez celo leto.
Pričakovani cilji
Obnova oziroma sanacija vodovodov v namen nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo.
Znesek: 457.331,00 €

16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 16041 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje obstoječega sistema
in dokumentacijo za izgradnjo povezave na kamniški vodovodni sistem. Izvedli se bodo naslednji
projekti:
 Obnovi vodovoda v okviru gradnje kanalizacije – kohezija (severni del Mengša, Grobeljska)
 Obnova vodovoda v Malem Mengšu
 Vodovod M18, 22
 Druge manjše obnove
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0019 16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg del je predviden na podlagi projektantskih predračunov in ocen. Financiranje je predvideno za
poplačilo situacij.
Pričakovani cilji
Obnova oziroma sanacija vodovodov v namen nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo.
Znesek: 248.000,00 €
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16042 - Subvencije vodovod
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena planiranemu subvencioniranju poslovanja JKP Prodnik (področje
vodovoda). Zaradi prenizkih cen storitev bi bilo področje v izgubi. Izguba izhaja z naslova prenizke cene
do končnega potrošnika. Veljavna cena do končnega potrošnika ne pokriva več vseh stroškov, ki nastajajo
pri izvajanju dejavnosti. Veljavna zakonodaja ne dovoljuje prilagoditve cen in večina občin v Sloveniji že
mora v svojih proračunih zagotavljati sredstva za pokrivanje negativnega poslovanja obvezne
gospodarske javne službe za posamezna področja. Tudi v občini Mengeš se srečujemo z negativnim
izidom in smo dolžni v skladu z veljavno zakonodajo zagotoviti v proračunu sredstva za pokrivanje
izgube, ker veljavna cena ne pokriva vseh stroškov. V primeru povečanja cen komunalnih storitev lahko
pričakujemo znižanje stroškov na tej postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi letnega plana poslovanja JKP Prodnik.
Pričakovani cilji
Nemoteno izvajanje javne gospodarske službe in JKP Prodnik d. o. o.
Znesek: 20.000,00 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (54.800,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov in
pogrebnega obreda.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog v okviru dolgoročnih ciljev.
Proračunske postavke
 Pokopališče – urejanje, vzdrževanje, investicije
 Mrliške vežice

16007 - Pokopališče – urejanje, vzdrževanje, investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 16007 se namenijo za sanacijska dela na pokopališču. Poleg tega bo v letu 2013
izvedena saditev drevja in grmovnic na novo urejenem delu pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0013 16007 - Pokopališče – urejanje, vzdrževanje, inv.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na postavki smo določili glede na predviden obseg del v letu 2013. Plačilo bo izvedeno
glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
Urejeno pokopališče.
Znesek: 19.800,00 €
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16034 - Mrliške vežice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki 16034 so namenjena obnovi, rednemu vzdrževanju in zavarovanju mrliških vežic.
Za leto 2013 se načrtuje zamenjava vhodnih vrat, tlaka in del celotne preureditve mrliških vežic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0051 16034 - Mrliške vežice
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi ocene lanskega leta in skladno z NRP. Plačilo bo
izvedeno glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
Urejene mrliške vežice v namen nemotenega izvajanja pogrebne dejavnosti.
Znesek: 10.000,00 €

16048 - Subvencije pokopališče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi prenizkih najemnin je potrebno dodatno financiranje pokopališke dejavnosti, ki jo po pogodbi
upravlja JKP Prodnik.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena na podlagi letnega plana poslovanja JKP Prodnik.
Pričakovani cilji
Nemoteno izvajanje javne gospodarske službe in JKP Prodnik d. o. o.
Znesek: 25.000,00 €

16039003 - Objekti za rekreacijo (75.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za upravljanje, vzdrževanje in obnovo objektov za rekreacijo (zelenice,
parki, otroška igrišča) in opreme za šport in naložbe v tovrstne objekte.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih
zasaditev na javnih zelenih površinah.
Proračunske postavke
 Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki
 Otroška igrišča
 Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole

16012 - Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju tekočega vzdrževanja, ki obsega košnjo trave na zelenih površinah,
obrezovanje drevja in grmovnic, zahtevnejše vzdrževanje parkov, sajenje okrasnih rastlin, postavitev
košev za smeti, postavitev in vzdrževanje klopi in drugo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi predvidenih del v letu 2013. Plačila bodo potekala
glede na prejete zahtevke po sklenjenih pogodbah čez celo leto.
Pričakovani cilji
Urejene in vzdrževane javne rekreacijske površine.
Znesek: 60.000,00 €

16013 - Otroška igrišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena financiranju tekočega (postavitev košev za smeti, klopi, opozorilnih
tabel, čiščenje idr.) in zahtevnejšega vzdrževanja otroških igrišč ter nabave in postavitve novih dodatnih
igral.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0014 16013 - Otroška igrišča
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi predvidenih del v letu 2013. Plačila bodo potekala
glede na prejete zahtevke po sklenjenih pogodbah.
Pričakovani cilji
Urejena in varna otroška igrišča za nemoteno igro.
Znesek: 10.000,00 €

16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 16031 so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka in
Topole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi realizacije preteklega leta. Plačila bodo potekala glede
na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
Vzdrževane športne ploščadi v namen spodbujanja športne dejavnosti v občini.
Znesek: 5.000,00 €

16039004 - Praznično urejanje naselij (11.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij in izobešanje zastav.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Okrasitev ulic in trgov v prazničnem času.
Proračunske postavke
 Novoletna okrasitev
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16014 - Novoletna okrasitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru nalog se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih cest in občinske stavbe. Prav
tako se izvede novoletna okrasitev po naseljih Topole, Loka pri Mengšu in na Dobenem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana v enkratnem znesku na osnovi računa za okrasitev in sklenjene
pogodbe, smo predvideli glede na porabo v preteklem letu.
Pričakovani cilji
Okrasitev ulic in trgov v prazničnem času, vzpostavitev prazničnega vzdušja.
Znesek: 11.000,00 €

16039005 - Druge komunalne dejavnosti (30.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za izvajanje aktivnosti v zvezi z drugimi komunalnimi dejavnostmi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje različnih aktivnosti v okviru nastalih potreb na področju drugih komunalnih dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami.
Proračunske postavke
 Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami

13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru nalog se financira spremljanje (nadzor) komunalnega urejanja naselij skladno s pripravljenimi
programi opremljanja stavbnih zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0037 13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi računov, smo določili glede na predvidene aktivnosti v letu
2013.
Pričakovani cilji
Zagotovitev komunalne infrastrukture in komunalnega urejanje naselij v skladu s programi opremljanja
stavbnih zemljišč.
Znesek: 30.000,00 €

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje (69.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo,
spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzdrževanje stanovanj in objektov ter izboljšanje bivalnih standardov.

69

Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje nalog v namen uresničevanja dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju (69.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na SSRS in SOD ter
upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje kakovosti stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SSRS in SOD.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno zavarovana in primerno vzdrževana stanovanja, dober način gospodarjenja in optimalna
zasedenost stanovanj.
Proračunske postavke
 Republiška obveznost
 Stroški postopkov odkupljenih stanovanj
 Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš

16016 - Republiška obveznost
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 16016 se financirajo republiške obveznosti (130. čl. Stanovanjskega zakona in Zakona o
slovenski odškodninski družbi), ki predstavljajo 30 % od kupnin od prodaje stanovanj (20 % Stanovanjski
sklad RS, 10 % SOD).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov, smo določili glede na realizacijo v letu 2012.
Pričakovani cilji
Poravnava zakonsko določenih obveznosti.
Znesek: 2.000,00 €

16017 - Stroški postopkov odkupljenih stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški postopkov odkupljenih stanovanj se financirajo s postavke 16017.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov, smo določili glede na število še ne v celoti
plačanih odkupljenih stanovanj v letu 2012 (SZ-91).
Pričakovani cilji
Občanom zagotoviti najem primernega stanovanja.
Znesek: 2.000,00 €
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16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj in poslovnih objektov v lasti Občine Mengeš, za
plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih (hodniki, kletni prostori), za
stroške rednega vzdrževanja (servis dvigal, kotlovnic, popravila, elektrika, voda, ogrevanje ...), za plačilo
stroškov rezervnega sklada, zavarovanj in subvencij najemnin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0015 16018 - Upravljanje stanovanj
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov, smo določili glede na predviden obseg del v letu
2013.
Pričakovani cilji
Kakovostno vzdrževana stanovanja in objekti v namen zagotovitve primernih prostorov za najem.
Znesek: 65.000,00 €

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča) (155.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna
zemljišča, zazidljiva zemljišča v lasti občine), urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Mengeš) za namen gradnje poslovnih in
drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi
zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za
infrastrukturne objekte.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči načrtujemo sredstva za kritje stroškov izvedbe
postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave,
odškodnine) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16069002 - Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč (95.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema urejanje občinskih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij oziroma
izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz
premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim
načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013. Letni kazalec pa predstavlja
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število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih
postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve).
Proračunske postavke
 Obvladovanje premoženja
 Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)
 Geodetske izmere

16019 - Obvladovanje premoženja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovani stroški, povezani z operativnimi izdatki za obvladovanje premoženja (baza
cestnih podatkov, prostorski informacijski sistem občin – PISO).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0016 16019 - Obvladovanje premoženja
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov po sklenjenih pogodbah čez celo leto, smo
določili glede na predviden obseg del v letu 2013.
Pričakovani cilji
Posodobljena baza cestnih podatkov in izvajanje drugih nalog na področju obvladovanja premoženja.
Znesek: 25.000,00 €

16020 - Zemljiškoknjižni vpisi (urejanje lastništva)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema urejanje lastništva in zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb,
overovitev in zemljiškoknjižnih predlogov ter s tem povezane javne dajatve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0017 16020 - Zemljiškoknjižni vpisi
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov po sklenjenih pogodbah čez celo leto, smo
določili skladno z NRP.
Pričakovani cilji
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja oziroma odkup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturno
omrežje v zasebni lasti in nakup zemljišč za predvidene gradnje.
Znesek: 20.000,00 €

16021 - Geodetske izmere
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema geodetske izmere, ki so potrebne za začetek realizacije novogradenj,
rekonstrukcij in urejanje neurejenih javnih površin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0038 16021 - Geodetske izmere
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi zahtevkov po sklenjenih pogodbah čez celo leto, smo
določili skladno z NRP.
Pričakovani cilji
Izvajanje geodetskih izmer, skladno s potrebami za realizacijo zadanih projektov.
Znesek: 50.000,00 €
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16069002 - Nakup zemljišč (60.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru tekočih
investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupa v skladu z določili veljavne
zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev premoženjsko-pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim
premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev pogojev za nakup zemljišč, ki so potrebna za realizacijo določenih projektov.
Proračunske postavke
 Odkupi zemljišč

16022 - Odkupi zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje
komunalne infrastrukture, za oblikovanje gradbenih parcel in ureditev občinskih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana v skladu z možnostmi nakupov in pogodbenimi obveznostmi, smo
določili glede na predviden obseg zemljišč, ki jih bo občina odkupila v letu 2013, in skladno z NRP.
Pričakovani cilji
Z nakupom nepremičnin bo možna gradnja javne komunalne infrastrukture, objektov za šport in
rekreacijo ter javnih površin.
Znesek: 60.000,00 €
4000 - Občinska uprava

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO (65.650,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju
lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju
zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 in drugo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Pravna podlaga
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 Zakon o lekarniški dejavnosti
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč
 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne službe
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 - Primarno zdravstvo
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo (20.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva
(Zdravstveni dom Domžale, enota Mengeš) in posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kakovostna in strokovna zdravstvena oskrba in s tem povezane dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotene zdravstvene dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov (20.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma Domžale,
enota Mengeš, nakup opreme za Zdravstveni dom Domžale in enoto v Mengšu ter za dejavnosti
metadonskih ambulant.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostna in strokovna zdravstvena oskrba in s tem povezane dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega delovanja zdravstvenega doma.
Proračunske postavke
 ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov
vzdrževanja …)

17001 - ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš (sofinanciranje nakupa opreme,
plačilo stroškov vzdrževanja …)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena investicijskim odhodkom in operativnim stroškom delovanja
(čiščenje, stroški električne energije in drugi tekoči operativni odhodki) Zdravstvenega doma v Mengšu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na osnovi področne zakonodaje, finančnega načrta in ugotovljenih potreb na
podlagi večletnih izkušenj. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na mesečno izstavljene
račune oziroma refundacijske zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev nemotenega delovanja zdravstvenega doma v Mengšu.
Znesek: 20.000,00 €

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva (9.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Vključitev čim večjega števila uporabnikov, zadovoljstvo le-teh z opravljenimi aktivnostmi in
preprečevanje določenih bolezenskih stanj, ki se jih da preprečiti s pomočjo preventive.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za sofinanciranje preventivnih pregledov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
(9.000,00 €)

Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe
spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za kakovostno in strokovno izvajanje dejavnosti na področju spremljanja zdravja
in preventivnih programov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje mamografije in specialnih pregledov.
Proračunske postavke
 Mamografija
 Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale

17002 - Mamografija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine
Mengeš v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi znane realizacije v preteklem obdobju. Izplačila bodo izvedena glede
na izstavljene račune oziroma refundacijske zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev brezplačnih kliničnih pregledov dojk našim občankam.
Znesek: 4.000,00 €

17003 - Sofinanciranje specialnega pedagoga v ZD Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v specialistični ambulanti ZD
Domžale, in sicer v pogodbeni višini 14 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi znane realizacije v preteklem obdobju. Izplačila bodo izvedena glede
na izstavljene račune oziroma refundacijske zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev strokovne pomoči otrokom s posebnostmi v razvoju.
Znesek: 5.000,00 €
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva (36.650,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško-ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in mrliško-ogledne službe.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Financiranje nujnega zdravstvenega varstva in mrliško-ogledne službe.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17079002 - Mrliško-ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo (26.650,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za nujno zdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega
varstva in plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje upravičenosti in izdaja odločb za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb skladno z
veljavno zakonodajo.
Proračunske postavke
 Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek
 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih

07020 - Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pravna podlaga za zavarovanje prostovoljnih gasilcev je določena v 8. točki 18. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem so za poškodbo pri delu zavarovani člani
operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij, ki opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in
reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih
prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri
poučevanju ljudi o požarni varnosti. Za navedene zavarovance organizatorji del oziroma akcij plačujejo
prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino, kot
je to določeno v četrti alineji 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju. Sredstva nove postavke 07020 so zato namenjena plačilu pavšalnega prispevka za gasilce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Prispevek se plača enkrat na leto in ga določi država za vsako leto posebej. Za leto 2013 se predvideva
povečanje števila operativnih gasilcev, zato je načrtovanih več sredstev kot v preteklem letu. Prispevek
znaša 6,04 € na gasilca.
Pričakovani cilji
Plačilo pavšalnega prispevka za gasilce, ki v občini Mengeš izvajajo gasilske naloge ali sodelujejo pri
drugih oblikah dela na tem področju.
Znesek: 650,00 €
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17004 - Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
občanov, ki so brezposelni, prejemajo socialno pomoč in ne morejo biti zavarovani z drugega naslova
(delo, študij, partner). Z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je začel
veljati 1. 1. 2009 in je precej zaostril pogoje za prijavo občanov v obvezno zdravstveno zavarovanje, se je
po opravljeni reviziji število zavarovancev zmanjšalo, tako da je bilo mesečno potrebno pokriti stroške
zavarovanja, to je 28,48 € na osebo, za približno 20 občanov. Zadeve pa so se spremenile s 1. 1. 2012, ko
so zadeve prešle v pristojnost CSD, kjer občani vlagajo tudi vloge za plačilo obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Tako smo z mesečnega plačila zavarovanja za 20 občanov prišli na številko 75 občanov, kar
predstavlja mesečno 2.266,00 €. Tu Občina nima vpliva pri odločanju, obvezana je plačati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na mesečnem številu zavarovanih oseb preteklega leta. Izplačila bodo izvedena na podlagi
mesečnega stanja zavarovanih brezposelnih oseb.
Pričakovani cilji
Zagotovitev osnovnega zdravstvenega varstva za brezposelne v skladu z veljavno zakonodajo.
Znesek: 26.000,00 €

17079002 - Mrliško-ogledna služba (10.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško-ogledne službe. Občina je namreč dolžna
zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oziroma obdukcije
pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti, ki pa se jih ne da predvideti.
Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oziroma obstaja sum, da
pokojnik ni umrl naravne smrti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje mrliško-ogledne službe.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kritje stroškov za izvajanje mrliško-ogledne službe.
Proračunske postavke
 Mrliško-ogledna služba

17005 - Mrliško-ogledna služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško-ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po
določilih Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško-ogledne službe. Krijejo se stroški
mrliško-ogledne službe za občane s stalnim prebivališčem v občini Mengeš (ne glede na kraj njihove
smrti).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na višini realizacije v preteklem letu, seveda pa se natančnih sredstev ne da predvideti.
Izplačila bodo zato izvedena na osnovi izstavljenih računov.
Pričakovani cilji
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Zagotovitev nemotenega zdravstvenega varstva občanov in občank v primeru smrti, ko je potreben ogled
zdravnika.
Znesek: 10.000,00 €
4000 - Občinska uprava

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.826.280,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske in narodnostne skupnosti, generacijske skupine, društva in druge posebne
skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja s tega področja, Nacionalni program športa v RS, Bela knjiga o športu, Vizija in strategija
Občine Mengeš in drugi programski dokumenti občine za ta področja delovanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športnorekreativnega in družabnega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje,
gradnja in vzdrževanje javne kulturne in športne infrastrukture, zagotavljanje sredstev za realizacijo
nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalne skupnosti.
Pravna podlaga
 Zakon o varstvu kulturne dediščine
 Zakon o športu
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
 Zakon o vojnih grobiščih
 Zakon o knjižničarstvu
 Zakon o zavodih
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
 Zakon o medijih
 Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
 Zakon o društvih
 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
 Zakon o prostorskem načrtovanju
 Zakon o urejanju prostora
 Zakon o graditvi objektov
 Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
 Pravilnik za vrednotenje programov športa v občini Mengeš
 Odlok o ustanovitvi Mengšana
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
1803 - Programi v kulturi
1804 - Podpora posebnim skupinam
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
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1802 - Ohranjanje kulturne dediščine (16.500,00 €)
Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične kulturne
dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine v namen ohranjanja kolektivnega spomina
v občini.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in obnova objektov na področju kulturne dediščine, ohranjanje muzejske dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina (15.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito in vzdrževanje kulturnih
spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev
spominskih obeležij.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaščita in vzdrževanje spomenikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaščita in vzdrževanje spomenikov.
Proračunske postavke
 Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)
 Drevored v Grobljah – drevored Lipce

18001 - Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag za zaščito spomenikov in za vzdrževanje ter obnovo
zgodovinskih, sakralnih in drugih spomenikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana glede na realizacijo v preteklem obdobju in bodo praviloma nakazana v
enkratnem znesku na podlagi pogodbe ali naročila in računa izvajalca o opravljenih delih.
Pričakovani cilji
Vzdrževanje obstoječih spomenikov na območju občine Mengeš.
Znesek: 8.000,00 €
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18032 - Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena postopni, večletni ureditvi drevoreda Lipce v Grobljah. Sanacija
lipovega drevoreda (obrezovanje dreves, vezava krošenj, saditev dreves) bo izvedena v sodelovanju z
Zavodom za varstvo narave, ki pa zaradi velikega sanacijskega posega ne bo zmožen pokriti vseh
stroškov, zato bo del sredstev zagotovila Občina Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0022 1832 - Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave in skladno z NRP.
Pričakovani cilji
Ureditev drevoreda v namen ohranjanja naravne dediščine.
Znesek: 7.000,00 €

18029002 - Premična kulturna dediščina (1.500,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za odkup premične kulturne dediščine (vključno z zasebnim arhivskim
gradivom), dejavnosti muzejev, arhivov, galerij, muzejskega programa in projektov ter arhivskega
programa in projektov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje in vzdrževanje zbirke premične kulturne dediščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podpora delovanju in aktivnostim Muzeja Mengeš.
Proračunske postavke
 Muzej Mengeš

18002 - Muzej Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva, namenjena sofinanciranju aktivnosti Muzeja Mengeš, njegovemu delovanju,
izvedbi programa varovanja kulturne dediščine. Po pogodbi naj bi imeli zaposlenega kustosa za 4 ure. Ker
smo dobili informacijo, da nimajo več zaposlenega kustosa, se višina sredstev zmanjšuje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva niso načrtovana na osnovi programa dela Muzeja Mengeš in bodo izplačana skladno s pogodbo.
Pričakovani cilji
Kakovostno izvajanje muzejske dejavnosti za potrebe občine Mengeš.
Znesek: 1.500,00 €

1803 - Programi v kulturi (237.980,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za knjižničarsko in založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko
kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume in drugo.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev pogojev za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, ljubiteljske kulture, kakovostno
izdajanje občinskega glasila Mengšan in spodbujanje udejstvovanja občanov in občank pri kulturnih
dejavnostih.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje zbirke knjig v knjižnici, sofinanciranje kulturnih društev, mesečna izdaja Mengšana in
sofinanciranje vstopnic (Arboretum in Snovik).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo (139.530,00 €)
Opis podprograma
V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje
občane, tako da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami oziroma tako, da
opravljanje te dejavnosti s pogodbo poveri drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če
občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, stori to država na njen račun. Podprogram
namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah,
izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, razvoj knjižnice v
večnamenski informacijski center, zagotovitev enakih pogojev dostopa do knjižničnega gradiva čim
večjemu številu občanom in zagotovitev čim večjega obsega storitev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati pogoje za delovanje knjižnice Mengeš.
Proračunske postavke
 Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale, enota Mengeš
 Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš
 Dodatni programi v knjižnici Mengeš

18003 – Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice Domžale, enota Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za redno dejavnost Knjižnice Mengeš (stroški dela, programski in neprogramski stroški) in za nakup knjižnega gradiva. Stroški dela (14 % delež) vključujejo plače, prevoz,
prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški (30 % delež) so stroški čiščenja, pisarniški
material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke, agencije
in prireditev idr.. Neprogramski stroški pa vključujejo komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje,
varovanje in prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in drugo. V skladu z zakonodajo
se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nakup knjižnega (knjige, periodika) in
neknjižnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi
stroški poslovanja, stroški amortizacije) v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje
sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki ter nadomestila
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delavcev se določajo na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu s pozitivno zakonodajo tega
področja. Sredstva bodo izvedena v obliki rednih mesečnih nakazil.
Pričakovani cilji
Zagotovitev ustreznega nivoja knjižničnih storitev.
Znesek: 125.230,00 €

18034 – Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za nakup knjižničnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice v skladu z Zakonom o
knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Sredstva bodo
izvedena v obliki rednih mesečnih nakazil.
Pričakovani cilji
Zagotovitev ustreznega nivoja knjižničnih storitev.
Znesek: 10.000,00 €

18035 – Dodatni programi v knjižnici Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Letos uvajamo v proračun novo proračunsko postavko, ker je v Zakonu o knjižničarstvu predpisana
odprtost knjižnice 4 ure na delovni dan oziroma 20 ur na teden. Po izračunih knjižnice nas dodatno
odprtje knjižnice za 2 uri na delovni dan oziroma 10 ur na teden, ki ga knjižnica pokriva s študentskim
delom, stane cca 2.300,00 € na leto. Knjižnica pa organizira dodatno še ure pravljic in nekatera druga
srečanja, ki bi letno predstavljajo strošek v višini 2.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlagani obseg sredstev temelji na planu stroškov za dodatno odprtje knjižnice za 2 uri v delovnih
dnevih in organizaciji ur pravljic vsakih 14 dni. Sredstva bodo porabljena v obliki rednih mesečnih
nakazil.
Pričakovani cilji
Odprtost krajevne knjižnice v Mengšu 6 ur na delovni dan in organizacija ter izvedba ur pravljic za
otroke.
Znesek: 4.300,00 €

18039003 - Ljubiteljska kultura (59.450,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programa Zveze kulturnih društev občine Mengeš,
programom kulturnih društev in nagradam za kulturne dosežke.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečanje obsega dejavnosti ljubiteljske kulture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov kulturnih društev, Zveze kulturnih društev občine Mengeš in Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti.
Proračunske postavke
 ZKDOM in JSKD
 Sofinanciranje programov kulturnih društev
 Instrumenti in uniforme KD Mengeška godba
 KD Svoboda Mengeš – sofinanciranje nakupa narodnih noš

18004 - ZKDOM in JSKD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov Zveze kulturnih društev občine Mengeš in Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Domžale (revije, srečanja, poklicna gostovanja, prireditve, koordinacija dela
med kulturnimi društvi …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu, sredstva pa bodo nakazana skladno z zahtevki in
pogodbo.
Pričakovani cilji
Nemoteno delovanje Zveze kulturnih društev občine Mengeš in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Domžale.
Znesek: 12.550,00 €

18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene
kulturne dejavnosti v občini Mengeš, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu, sredstva pa bodo nakazana skladno z zahtevki in
s pogodbo.
Pričakovani cilji
Omogočiti delo kulturnih društev in izvedbo njihovih programov in projektov.
Znesek: 35.900,00 €

18021 - Instrumenti in uniforme KD Mengeška godba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa instrumentov (glasbil) in uniform za potrebe Mengeške
godbe, ki je velik promotor občine Mengeš doma in po svetu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in glede na predviden obseg nakupa
instrumentov in uniform. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
Nemoteno delovanje godbe Mengeš in spodbujanje njenih dejavnosti ter promocija občine Mengeš.
Znesek: 6.000,00 €

18036 - KD Svoboda Mengeš – sofinanciranje nakupa narodnih noš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu narodnih noš za folklorno sekcijo KD Svoboda Mengeš, ki je velik
promotor občine Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen glede na predviden obseg nakupa narodnih noš. Izplačila bodo izvedena
skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
Nemoteno delovanje folklorne sekcije KD Svoboda Mengeš in promocija občine Mengeš.
Znesek: 5.000,00 €

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura (39.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen sofinanciranju lokalnih časopisov in glasil, lokalnega radia, lokalne televizije in
izgradnji kabelskega TV-sistema.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Objektivno in kakovostno obveščanje javnosti s pomočjo sofinanciranja lokalnih medijev.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostna in redna izdaja občinskega glasila.
Proračunske postavke
 Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan
 Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
 Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje javnega glasila Mengšan; to je tehnična postavitev
glasila, lektoriranje in tisk glasila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu in predvidenih izidih glasila v letu 2013, sredstva
pa bodo izvajalcem nakazana mesečno, skladno z veljavno pogodbo oz. naročilnico.
Pričakovani cilji
Obveščanje občanov.
Znesek: 24.500,00 €
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18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te postavke so financirani materialni stroški izdajanja javnega glasila Mengšan. V te materialne stroške
sodijo honorarji odgovornega urednika (višina je določena s sklepom občinskega sveta), honorarji članom
uredniškega odbora (Pravilnik o izplačilu avtorskih honorarjev) in distribucija glasila (pogodbena
izvajalca Pošta Slovenije in Raznos edicij s. p.).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni temeljijo na osnovi realizacije v preteklem letu in predvidenih številk glasila v letu 2013,
sredstva pa bodo nakazana mesečno, skladno s pogodbo.
Pričakovani cilji
Kakovostna in redna izdaja glasila.
Znesek: 5.800,00 €

18033 - Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Podprogram je namenjen financiranju priprave naročenih prispevkov, križank, naslovnic in urednikovanja
za glasilo Mengšan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Mengeš o višini avtorskega honorarja
za delo odgovornega urednika in Pravilnika o izplačilu avtorskih honorarjev, ki ga je sprejel Uredniški
svet glasila Mengšan.
Pričakovani cilji
Izplačilo honorarjev v skladu s sprejetimi akti.
Znesek: 8.700,00 €

1804 - Podpora posebnim skupinam (5.200,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje socialnih in humanitarnih programov društev in neprofitnih
organizacij (veteranske organizacije, verske, narodnostne in romske skupnosti, generacijske skupine,
društva in druge posebne skupine).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Spodbujanje delovanja posebnih skupin, ki omogočajo celovito integracijo različnih skupin prebivalstva v
občini.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programov in dejavnosti posebnih skupin, ki se s svojimi programi ne morejo uvrstiti v druge
glavne programe v okviru proračuna.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 - Programi veteranskih organizacij
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
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18049001 - Programi veteranskih organizacij (1.200,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen financiranju programov združenj veteranov, borcev in vojaških invalidov, ki
delujejo na območju občine Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje delovanja veteranskih organizacij in ohranjanje kolektivnega spomina.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje Društva civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveze borcev in udeležencev NOV Mengeš,
Zveze veteranov vojne za Slovenijo (sekcija Mengeš), Združenja slovenskih častnikov Domžale in
Društva izgnancev Domžale.
Proračunske postavke
 Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov socialne, prve in pravne pomoči,
rehabilitacije, informiranje in športno-rekreativna dejavnost, udeležba na proslavah in prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana na osnovi razpisa, smo določili glede na porabo v preteklem letu.
Pričakovani cilji
Dotacije omogočajo delovanje teh organizacij in društev, saj jim lastnih prihodkov primanjkuje.
Znesek: 1.200,00 €

18049004 - Programi drugih posebnih skupin (4.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen podpori dejavnostim na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in
športa ter ostalih humanitarnih in drugih neprofitnih dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešna integracija vseh skupin prebivalstva v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje programov upokojenskih društev.
Proračunske postavke
 Društvo upokojencev Mengeš

18011 - Društvo upokojencev Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Društva upokojencev Mengeš, in sicer za športne
dejavnosti, počitniške in druge organizirane aktivnosti ter materialne stroške najema društvenih prostorov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višino sredstev, ki bodo izplačana, smo določili glede na porabo v preteklem letu.
Pričakovani cilji
Dotacije omogočajo delovanje društva, saj mu lastnih prihodkov primanjkuje.
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Znesek: 4.000,00 €

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti (1.566.600,00 €)
Opis glavnega programa
V skladu z določili Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu, tako da zagotavlja
sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti. Poleg tega mora
občina zagotoviti sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbujati in zagotavljati pogoje za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne
športne objekte. V okviru tega programa so zato sredstva namenjena izvedbi programov športa in tudi
mladinski dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Obnova in nadgradnja športno-rekreacijske infrastrukture, spodbujanje športno-rekreacijske dejavnosti in
zagotavljanje pogojev za delo organizacij, ki se ukvarjajo z mladino.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba letnega programa športa in programov za mladino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 - Programi športa
18059002 - Programi za mladino

18059001 - Programi športa (1.556.600,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in
mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina) ter
športa invalidov, sredstva za strokovne službe in organe športne zveze, nagrade za športnike in športne
delavce, za posamezne (tradicionalne) športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, upravljanje in
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) ter nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov in sredstva
za nakup športne opreme za dejavnost športnih društev in rekreacijo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustreznih pogojev za dejavnost in razvoj športne in rekreativne dejavnosti, obnova površin za
šport in rekreacijo, večje število udeležencev v programu športa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja optimalnost zasedenosti športnih objektov, večje število rekreativcev, nove površine za izvajanje
športno-rekreacijske dejavnosti.
Proračunske postavke
 Sofinanciranje programov športnih društev
 Telovadnica/športna dvorana Mengeš
 Zavod za šport in rekreacijo Domžale

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega
razpisa. Sofinancira se športno vzgojo otrok in mladine, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport,
manjše prireditve športnih društev, razvojne in strokovne naloge v športu (delovanje društev,
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, založniška dejavnost in
informacijski sistem na področju športa).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklem obdobju in skladno z načrtom predvidenih
aktivnosti v letu 2013. Izplačila bodo izvedena na podlagi izvedenega razpisa in skladno s pogodbami.
Pričakovani cilji
Razvoj športa in rekreacije v občini Mengeš, izvajanje programov športnih društev in spodbujanje
delovanja športnih društev ter s tem posledično udejstvovanje občanov na področju športa.
Znesek: 48.600,00 €

18025 - Telovadnica/športna dvorana Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena gradnji nove telovadnice oziroma večnamenske dvorane.
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0041 18025 - Telovadnica/športna dvorana Mengeš
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi predvidenih del v letu 2013 in skladno z NRP. Izplačila bodo
izvedena glede na prejete zahtevke in skladno s pogodbami.
Pričakovani cilji
Urejena športna infrastruktura in spodbujanje športno-rekreativne dejavnosti.
Znesek: 1.500.000,00 €

18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v skladu s
sprejetim Programom športa in predlogom Zavoda.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklem obdobju in skladno z načrtom predvidenih
aktivnosti v letu 2013. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbami.
Pričakovani cilji
Športno udejstvovanje predšolskih otrok in šolske mladine.
Znesek: 8.000,00 €

18059002 - Programi za mladino (10.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti mladinskih centrov, društev, ki delajo z
mladimi (klubi študentov, Društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), programov preživljanja prostega
časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje
prostorov za mladinsko dejavnost, mladinska zdravilišča in letovišča.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje programov za preventivno socializacijo mladih v namen aktivnega in koristnega preživljanja
prostega časa mladih ter odvračanje od brezdelja, narkomanije in alkoholizma.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sofinanciranje organizacij s področja mladine in spodbujanje različnih koristnih prostočasnih dejavnosti.
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Proračunske postavke
 Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij

18031 - Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 18031 je namenjena sofinanciranju dejavnosti mladinskih organizacij za organizirane oblike
izobraževanja mladih, predavanja in delavnice; Društvu AIA in Društvu prijateljev mladine Mengeš za
izvajanje programov upodabljajoče umetnosti za mlade ter druge aktivnosti za otroke in mladino;
sofinanciranju programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna
ter sofinanciranju programov tabornikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklem obdobju in skladno z načrtom predvidenih
aktivnosti v letu 2013. Izplačila bodo izvedena na podlagi izvedenega razpisa in skladno s pogodbami.
Pričakovani cilji
Omogočiti mladim aktivno preživljanja prostega časa.
Znesek: 10.000,00 €
4000 - Občinska uprava

19 - IZOBRAŽEVANJE (1.457.390,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih,
višjega in strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na
področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, zagotavljanje sredstev za
štipendije in pomoči šolajočim.
Pravna podlaga
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 Zakon o vrtcih
 Zakon o osnovni šoli
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o gimnazijah
 Zakon o glasbenih šolah
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 Zakon o štipendiranju
 Zakon o izobraževanju odraslih
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o financiranju občin
 Zakon o javnih financah
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
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 Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v občini Mengeš
 Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v občini Mengeš
 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 Sklepi Občinskega sveta Občine Mengeš
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (1.180.000,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje programov vrtcev, drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter
naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok ter subvencioniranje plačila programov
vrtca.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 - Vrtci

19029001 - Vrtci (1.180.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili
staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš), nakup opreme in vzgojnih pripomočkov,
gradnjo in vzdrževanje vrtcev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje varstva in vzgoje vseh predšolskih otrok v občini Mengeš, rešitev pomanjkanja mest za
otroke v vrtcih, sofinanciranje programa predšolske vzgoje za predšolske otroke iz Mengša.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb in povečanje števila kapacitet vrtcev.
Proračunske postavke
 Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš
 Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci
 Dodatni program v vrtcih
 Razvojni vrtec OŠ Roje

19001 - Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš financira razliko med ceno programov, opredeljeno v Pravilniku o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev, določenim po Zakonu o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za
otroke). Poleg tega se financira druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih
je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo
sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja
na drugo delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova,
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nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni
ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v
oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe
fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi
potrebami z odločbo o usmeritvi).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in prejetih
zahtevkov iz preteklih obdobij. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev nemotenega poslovanja Vrtca Mengeš in kakovostna predšolska vzgoja.
Znesek: 1.065.000,00 €

19002 - Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen postavke 19002 je tak, kot pri postavki 19001, le da v tem okviru Občina Mengeš na podlagi
računov zavoda financira razliko med ceno programa in plačilom staršev (glede na njihov socialni
položaj) za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Mengeš, obiskujejo pa vrtce izven občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih, obsega izvajanja dejavnosti in prejetih
zahtevkov iz preteklih obdobij. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev nemotenega poslovanja drugih vrtcev, ki jih obiskujejo mengeški otroci in kakovostna
predšolska vzgoja.
Znesek: 105.000,00 €

19003 - Dodatni program v vrtcih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena materialnim sredstvom za delovanje javnega zavoda, programu
popoldanskih vzgojnih dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v dnevno varstvo, in plavalnemu
usposabljanju predšolskih otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in predvidenega obsega dejavnosti v letu
2013. Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev in kakovostno izvajanje dodatnih dejavnosti v vrtcih.
Znesek: 5.000,00 €
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19023 - Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po večletnih prizadevanjih sta bila v letih 2011/2012 ustanovljena dva oddelka razvojnega vrtca. Vzgojno
delo opravljata dve specialni in rehabilitacijski pedagoginji in 2,30 pomočnice vzgojiteljice. V razvojni
vrtec so vključeni tudi otroci iz naše občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznosti in predvidenega obsega dejavnosti v letu 2013.
Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev in kakovostno izvajanje dodatnih dejavnosti v vrtcih.
Znesek: 5.000,00 €

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje (204.990,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za financiranje dejavnosti osnovne šole, glasbene šole, splošnega srednjega in
poklicnega šolstva ter podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni
osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje sredstev za izvajanje obveznega, razširjenega in obogatenega šolskega programa, za tekoče
in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev, obnova in vzdrževanje šolskih
površin, z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost in
standard vzgojno-izobraževalnega procesa.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 - Osnovno šolstvo
19039002 - Glasbeno šolstvo
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo (165.900,00 €)
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje Osnovne šole Mengeš in v sorazmernem
deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih in
glasbenih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:
 plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
 nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
 prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
 investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnih in glasbenih šol,
 dodatne dejavnosti osnovne šole,
 investicije za osnovne in glasbene šole,
 organizacije za izobraževanje odraslih.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustreznih pogojev za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega
vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov ter vzdrževanja prostorov in posodabljanje opreme
v osnovnih šolah.
Proračunske postavke
 Sofinanciranje najemnine telovadnice OŠ
 Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, sofinanciranje vzgojiteljic, varovanje,
higienski pregledi …)
 Oprema za OŠ Mengeš
 Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš
 Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš

18020 - Sofinanciranje najemnine telovadnice OŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju najemnine telovadnice (za treniranje pozimi) v osnovni
šoli Mengeš za vrhunske športnike oziroma športna društva, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklem letu in ocene obsega izvajanja dejavnosti v
letu 2013. Izplačila bodo realizirana glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Spodbujanje različnih obšolskih dejavnosti v telovadnici osnovne šole ter nemoteno treniranje v času
zimske sezone.
Znesek: 9.000,00 €

19004 - Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje, higienski
pregledi …)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 19004 vsebuje sredstva za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov Osnovne šole
Mengeš, kot so stroški zavarovanja, komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike, varovanja, dimnikarskih
storitev, higiensko-sanitarnih pregledov in nujnih popravil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in
glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Osnovne šole Mengeš.
Znesek: 88.000,00 €

19006 - Oprema za OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Mengeš.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0043 19006 - Oprema – OŠ Mengeš
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil in načrtov šole za investicije v opremo ter skladno
z NRP. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Osnovne šole Mengeš in primerni pogoji za
kakovostno izobraževanje.
Znesek: 18.000,00 €

19024 - Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obseg sredstev je namenjen za sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v prvem razredu osnovne šole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil in skladno s predlogom finančnega načrta
Osnovne šole Mengeš za leto 2014. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete
zahtevke.
Pričakovani cilji
Nuditi učencem prvega razreda kakovostno izobraževanje v osnovni šoli Mengeš in zagotoviti primerne
pogoje za kakovostno izobraževanje.
Znesek: 30.000,00 €

19025 - Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letošnjem proračunu predlagamo vse dodatne programe, ki se izvajajo v osnovni šoli Mengeš na eni
proračunski postavki. Odhodki za dodatne programe se bodo namenjali za programe, ki vključujejo:
tekmovanja (vključno s ŠKL odbojka), prireditve – gre za prireditve, na katere so poleg staršev povabljeni
tudi drugi občani, sofinanciranje zimske šole v naravi, sofinanciranje programov za nadarjene učence,
sofinanciranje dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, sofinanciranje programov v času zimskih
počitnic, sofinanciranje preventivnih programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen v skladu s predlogom finančnega načrta Osnovne šole Mengeš za leto 2013.
Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji:
Zagotavljati nemoteno delovanje Osnovne šole Mengeš na področju dodatnih programov, ki niso
zakonsko predpisani, in zagotoviti nadstandardne pogoje za kakovostno izobraževanje osnovnošolskih
otrok.
Znesek: 20.900,00 €

19039002 - Glasbeno šolstvo (27.950,00 €)
Opis podprograma
Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol in s tem
omogoča ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohraniti visoko raven možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega
izobraževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vključevanje otrok v programe glasbenega izobraževanja.
Proračunske postavke
 Materialni stroški GŠ Mengeš
 Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš
 Prireditve, nastopi, snemanja idr. – GŠ Mengeš
 Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš

19013 - Materialni stroški GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva
namenja za stroške uporabe prostora in opreme ter za druge materialne stroške Glasbene šole Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil in skladno s predlogom finančnega načrta
Glasbene šole za leto 2013. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Glasbene šole Mengeš.
Znesek: 13.000,00 €

19014 - Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na veljavni odlok se Glasbeni šoli Mengeš s postavke 19014 financira prevoz in prehrana za
učitelje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen skladno s predlogom finančnega načrta Glasbene šole za leto 2013. Izplačila
bodo izvedena skladno s pogodbo in glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotovitev osnovnih pravic učiteljem Glasbene šole Mengeš.
Znesek: 13.000,00 €

19015 – Prireditve, nastopi, snemanja idr. – GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Šola ima organiziranih veliko tekmovanj in s tem so povezani tudi finančni stroški. Zato predlaga novo
postavko za kritje tovrstnih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izplačila bodo izvedena glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotoviti udeležbo na tekmovanjih.
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Znesek: 450,00 €

19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen skladno s predlogom finančnega načrta Glasbene šole za leto 2013, izplačila pa
bodo izvedena glede na prejete zahtevke.
Pričakovani cilji
Strokovnost kadra v Glasbeni šoli Mengeš in kakovosten glasbeno-izobraževalni sistem.
Znesek: 1.500,00 €

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
(11.140,00 €)

Opis podprograma
Podprogram zagotavlja izvedbo podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju, kar
vključuje izobraževanje učiteljev, računalniško opismenjevanje in informatiko idr.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje učinkovitih in kakovostnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kakovostno izobraževanje učiteljev, sofinanciranje izvedbe šole v naravi in sofinanciranje specialnega
psihologa za potrebe Osnovne šole Roje.
Proračunske postavke
 Materialni stroški OŠ Roje
 Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje
 Dodatni programi v OŠ Roje

19010 - Materialni stroški OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni šoli Roje se s postavke 19010 sofinancirajo materialni stroški, stroški nujnih vzdrževalnih del ter
nabava opreme (14 % delež glede na odlok).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil. Izplačila bodo izvedena skladno s pogodbo in
glede na prejete mesečne zahtevke.
Pričakovani cilji
V skladu z zakonom zagotovljeno nemoteno delovanje Osnovne šole Roje.
Znesek: 4.800,00 €

19017 - Specialni psiholog in nevrofizioterapevt v OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 19017 se financira nadstandardna zaposlitev specialnega psihologa in nevrofizioterapevta v
Osnovni šoli Roje.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo izvedena glede na prejete
zahtevke.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje specialnega psihologa in nevrofizioterapevta za pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
Znesek: 5.800,00 €

19022 - Dodatni programi v OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena dodatnim programom v Osnovni šoli Roje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih določil. Izplačila bodo izvedena glede na prejete
zahtevke.
Pričakovani cilji
Kakovostno izvajanje dodatnih dejavnosti v šoli, širjenje dodatnih znanj med učenci.
Znesek: 540,00 €

1906 - Pomoči šolajočim (72.400,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, kot je sofinanciranje prevoznih
stroškov učencem in zagotavljanje štipendij in nagrad.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti za prevoze in varstvo učencev v osnovni šoli, nadaljnje
subvencioniranje avtobusnih vozovnic, ohranjanje dodelitev štipendij in drugih študijskih pomoči.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in zagotavljanje sredstev za
štipendije in druge študijske pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
19069004 - Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu (55.400,00 €)
Opis podprograma
S podprogramom se zagotavljajo pravice osnovnošolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami do
brezplačnega prevoza v šolo in domov.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izenačenje pogojev za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje brezplačnega prevoza do osnovne šole oziroma do vzgojno-izobraževalnega zavoda v
skladu z Zakonom o osnovnem šolstvu in sofinanciranje varstva učencev v osnovnih šolah.
Proračunske postavke
 Prevozi in varstvo osnovnošolcev OŠ Mengeš
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 Prevozi in varstvo učencev (POŠ Roje, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje

Kamnik)
 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja

19005 - Prevozi in varstvo osnovnošolcev OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19005 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev v šolo in domov in varstvo vozačev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi cene prevoznika in števila učencev, za katere občina pokriva stroške
prevoza in varstva. Izplačila bodo izvedena glede na prejete zahtevke preko celega leta.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje prevoza in varstva vozačev.
Znesek: 42.000,00 €

19011 - Prevozi in varstvo učencev (POŠ Roje, Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19011 se zagotavljajo sredstva za prevoze (v šolo in domov) otrok s posebnimi potrebami, ki
imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi učencev, in sredstva za varstvo učencev na Osnovni šoli Roje,
v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi števila učencev, ki obiskujejo omenjene izobraževalne ustanove.
Izplačila pa bodo izvedena glede na prejete zahtevke preko celega leta.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje prevoza in varstva za otroke s posebnimi potrebami.
Znesek: 10.400,00 €

19026 – Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S to postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze na šolska tekmovanja, ki jih naroča OŠ Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi števila učencev, ki se udeležujejo šolskih tekmovanj.
Pričakovani cilji
Zagotavljanje prevoza na šolska tekmovanja.
Znesek: 3.000,00 €

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu (7.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje javnih prevozov za dijake in študente.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj ter zmanjšanje stroškov
prevoza za dijake in študente.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Proračunske postavke
 Subvencioniranje avtobusnih vozovnic

19020 - Subvencioniranje avtobusih vozovnic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju dela enotnih ali kombiniranih vozovnic za dijake in
študente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča. Občina Mengeš bo za vsakega dijaka in študenta
prispevala 10 % cene vozovnice ne glede na smer prevoza.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe iz leta 2012 in predvidenega obsega števila uporabnikov
dijaških in študentskih vozovnic. Izplačila pa bodo izvedena glede na prejete zahtevke preko celega leta.
Pričakovani cilji
Pomoč dijakom in študentom pri prevozu v šolo.
Znesek: 7.000,00 €

19069004 - Študijske pomoči (10.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva za sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje nadarjenosti mladih v naši občini, zagotavljanje socialnih štipendij in štipendij za deficitarne
poklice oziroma podeljevanje drugih štipendij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Štipendiranje študentov na osnovi razpisov.
Proračunske postavke
 Študijske pomoči študentom občine Mengeš

19021 - Študijske pomoči študentom občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2013 bo Občina Mengeš skladno s sprejetim novim Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini v
okviru te proračunske postavke po predhodnem razpisu namenila sredstva za sofinanciranje študija v
tujini.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi ocene glede na porabo preteklih let, štipendije pa bodo podeljene po
opravljenem razpisu in izplačane ob predložitvi potrdila o opravljenem letniku v enkratnem znesku.
Pričakovani cilji
Spodbujanje nadarjenosti mladih v občini in pomoč mladim v času študija.
Znesek: 10.000,00 €
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4000 - Občinska uprava

20 - SOCIALNO VARSTVO (207.200,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema programe urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni
varstvu otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb,
zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Akcijski program za invalide 2007–2013, Program boja proti revščini in socialni izključenosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje izboljšane kakovosti življenja vseh družbenih skupin, uvajanje novih programov socialnega
varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti
dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Pravna podlaga
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o socialnem varstvu
 Stanovanjski zakon
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
 Zakon o Rdečem križu Slovenije
 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
 Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših
oseb
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine (54.600,00 €)
Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družini na lokalnem nivoju. Občina
Mengeš želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki celotne države, zato v
okviru tega programa zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim
od staršev stalno bivališče v občini Mengeš in je slovenski državljan.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V skladu s cilji nacionalne družinske politike je eden izmed ciljev Občine Mengeš ustvarjati pogoje za
izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in ranljivih skupin ter spodbujanje rodnosti.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za spodbujanje rodnosti na območju občine, za kar je lahko kazalec število
podeljenih pomoči za novorojenčke, pomoč na domu, sofinanciranje programov socialnega učenja in
drugih socialnih programov za ranljive skupine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
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20029001 - Drugi programi v pomoč družini (54.600,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in vzdrževanja
materinskih domov ter pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš na podlagi pogodbe o
izvajanju pomoči na domu občanom in občankam občine Mengeš, ki to pomoč potrebujejo. Prav tako so
sredstva podprograma namenjena stanovanjskim skupinam oseb, ki niso sposobne samostojnega življenja,
programom za socialno učenje, ki jih izvaja Center za socialno delo Domžale, ter programom za
specifično kategorijo učencev ali dijakov, ki imajo poleg učnih tudi vedenjske in čustvene motnje ter
neurejene družinske razmere.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu s cilji nacionalne družinske politike je eden izmed ciljev občine Mengeš ustvarjati pogoje za
izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in ranljivih skupin ter spodbujanje rodnosti.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za spodbujanje rodnosti na območju občine, za kar je lahko kazalec število
podeljenih pomoči za novorojenčke, pomoč na domu, sofinanciranje programov socialnega učenja in
drugih socialnih programov za ranljive skupine.
Proračunske postavke
 Pomoč na domu
 Preventivni program za učence z razvojnimi motnjami
 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20001 - Pomoč na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena financiranju pomoči na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš na
podlagi pogodbe o izvajanju pomoči na domu občanom in občankam občine Mengeš, ki to pomoč
potrebujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana glede na prejete
zahtevke.
Pričakovani cilji
Nudenje pomoči starejšim in drugim osebam, ki takšno obliko pomoči potrebujejo.
Znesek: 40.000,00 €

20004 - Preventivni program za učence z razvojnimi motnjami
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke načrtujemo za sofinanciranje preventivnih programov za učence z razvojnimi
motnjami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana glede na prejete
zahtevke ali skladno z odločbami.
Pričakovani cilji
Pomoč mladim z določenimi razvojnimi motnjami v namen lažje integracije v družbo.
Znesek: 1.000,00 €
101

20005 - Pomoč staršem ob rojstvu otroka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš skladno s ciljem spodbujanja rodnosti namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka,
in sicer v znesku 160,00 € na novega člana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana glede na oddane
vloge in izdane odločbe.
Pričakovani cilji
Spodbujanje rodnosti in pomoč staršem ob rojstvu otroka.
Znesek: 13.600,00 €

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva (152.600,00 €)
Opis glavnega programa
Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programov v pomoč
družini na lokalnem nivoju, sredstva za institucionalno varstvo, pomoč materialno ogroženim, zasvojenim
ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik
pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje
socialnih stisk.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov,
brezdomcev, žrtev nasilja in drugih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049001 - Centri za socialno delo
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo (1.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za izvajanje dopolnilnih programov v Centru za socialno delo Domžale,
kot so preventivni programi za otroke in mladostnike in vodenje posameznih postopkov glede na sprejete
programe, ki jih izvaja Center za socialno delo Domžale (obravnavanje predlogov za dodelitev socialne
denarne pomoči).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pomoč ranljivim skupinam prebivalstva in njihova integracija v družbo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za socialne pomoči posameznikom na osnovi mnenja Centra za socialno delo
Domžale in podpora drugim dopolnilnim programom.
Proračunske postavke
 Center za socialno delo Domžale
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20006 - Center za socialno delo Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vodenju posameznih postopkov glede na sprejete programe Centra za socialno
delo Domžale in za njegove storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči za občane
občine Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana skozi celo leto glede
na odločbe in skladno s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne
pomoči.
Pričakovani cilji
Finančna pomoč socialno ranljivim občanom občine Mengeš.
Znesek: 1.000,00 €

20049002 - Socialno varstvo invalidov (130.600,00 €)
Opis podprograma
Podprogram namenja sredstva sofinanciranju bivanja invalidov v varstveno-delovnih centrih in zavodih
za usposabljanje ter za družinskega pomočnika. Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta
2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do
izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
 za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po
predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek,
 ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
 za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb.
Zakonodaja na področju socialnega varstva določa tudi, da se iz proračuna občin financirajo stroški
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen
plačila (zavodsko varstvo).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi
za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč, zagotavljanje večje avtonomije invalidnih oseb, preprečevanje
socialne izključenosti in dvig kakovosti njihovega življenja, uresničevanje načela socialne pravičnosti,
solidarnosti in socialnega vključevanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko ter invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega
pomočnika.
Proračunske postavke
 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
 Družinski pomočnik
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20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez
premoženja oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let, izplačila pa bodo nakazana mesečno glede na
prejete zahtevke zavodov.
Pričakovani cilji
Zagotovitev institucionalnega varstva tudi tistim občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev.
Znesek: 115.000,00 €

20011 - Družinski pomočnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 2011 so zagotovljena sredstva za zakonsko predpisane obveznosti z naslova
družinskega pomočnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi povprečnega mesečnega stroška v letu 2012.
Pričakovani cilji
Zagotovitev varstva oziroma družinskega pomočnika za občane, ki so skladno z zakonom do tega
upravičeni.
Znesek: 15.600,00 €

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih (9.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen enkratnim socialnim pomočem zaradi materialne ogroženosti (subvencioniranje
nakupa učbenikov in šolskih potrebščin, šole v naravi in letovanj za osnovnošolske otroke iz slabše
situiranih družin), enkratnim pomočem pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin),
sofinanciranju zavetišč za brezdomce in plačilu pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, ki so imeli
stalno prebivališče v občini Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Blažitev socialnih stisk najbolj ogroženih z enkratnimi denarnimi pomočmi.
Proračunske postavke
 Občinske denarne socialne pomoči

20009 - Občinske denarne socialne pomoči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Mengša, ki imajo na območju občine Mengeš stalno
prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, vendar so že
izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne
glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti
znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot je smrt edinega hranitelja,
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elementarna nesreča ali drug izjemni primer, ko tako predlaga Center za socialno delo Domžale. Denarna
socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko
dodeli le v izrednih okoliščinah, ko je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki
presegajo minimalni dohodek (oziroma cenzus), preživetje posameznika ali družine ogroženo. Poleg
cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s
katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljal vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v
sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna
pri reševanju svojega problema. Zato se sredstva postavke namenjajo za blažitev socialnih stisk slabše
situiranih družin ob nenadnih nesrečah, pri nakupu šolskih knjig, za šolo v naravi, letovanje idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev je določen na osnovi porabe preteklih let in glede na znano število socialnih primerov. Pri
tem je potrebno poudariti, da število vlog občanov, ki so v socialni stiski, narašča. Izplačila bodo
izvedena na podlagi odločb preko celega leta, vendar glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.
Pričakovani cilji
Pomoč pri reševanju socialne stiske občanov Mengša.
Znesek: 9.000,00 €

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (12.000,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen delovanju preventivnih programov za mlade, skupinam za samopomoč in
izvajanju dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za ljudi v
stiski). Sredstva pokrivajo stroške sodelovanja z nevladnimi organizacijami, in sicer sofinanciranje
društev s področja socialnega varstva, kot so:
 Rdeči križ Slovenije (sofinanciranje stroškov za obiske bolnih, ostarelih in pomoči potrebnih ter
izvajanje preventive, krvodajalskih akcij, priprava in izvedba srečanja starejših občanov ob koncu
leta),
 Karitas Mengeš (pomoč ostarelim, zbiranje in razdeljevanje oblačil ter izvajanje socialnih
programov),
 Sožitje Mengeš (aktivnosti otrok, odraslih, družin duševno manj razvitih otrok in športne
dejavnosti prizadetih otrok in mladine),
 Društvo paraplegikov ljubljanske regije (programi za pomoč invalidom, usposabljanje za aktivno
življenje, športne, kulturne dejavnosti, nega in prevoz invalidov),
 Medobčinsko društvo invalidov Domžale (sofinanciranje programa za starejše invalide, družabna
srečanja in športna tekmovanja),
 Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih (programi rehabilitacije, odkrivanje prizadetosti otrok,
seminarske dejavnosti ter opismenjevanje slepih),
 Društvo AIA (spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, krepitev pozitivnih socialnih
stikov in vpliv na razvoj pozitivnih vrednot),
 Društvo distrofikov Slovenije (programi za težje prizadete otroke, rehabilitacije, prevozi invalidov,
organizacija športnih in drugih aktivnosti za distrofike),
 Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet (izvajanje rednih tedenskih srečanj, strokovnih predavanj,
skupnih medgeneracijskih srečanj in ogledov kulturnih prireditev),
 Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale (organizacija in izvedba
predavanj, raznovrstnih delavnic in rekreacijskih dejavnosti),
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 Društvo multiple skleroze Slovenije (programi za obolele z multiplo sklerozo kamniško-zasavske
podružnice, obiski težjih bolnikov, pomoč, srečanja in organizacija športnih dejavnosti),
 Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana (programi za gluhe in naglušne, šport, rekreacija in nega)
idr.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje pogojev za življenje ranljivih skupin ljudi, spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih
socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk oziroma reševanje socialnih potreb
posameznikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S pomočjo različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem
prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.
Proračunske postavke
 Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš
 Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Rdečega križa v Mengšu, ki se ukvarja z obiski bolnih,
ostarelih in pomoči potrebnih, izvaja preventive in krvodajalske akcije ter organizira srečanja starejših
občanov ob koncu leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg porabe sredstev je določen na osnovi porabe v preteklih letih.
Pričakovani cilji
Izvajanje humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.
Znesek: 5.000,00 €

20015 - Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in
projektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena stroškom sodelovanja z nevladnimi organizacijami in društvi, ki so
našteti v opisu podprograma.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva bodo društvom razdeljena na podlagi razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom.
Pričakovani cilji
S finančnimi sredstvi omogočiti društvom pogoje za izvajanje zastavljenih programov, namenjenih
bolnim, prizadetim oziroma pomoči potrebnim skupinam prebivalstva. Preprečevanje socialne
izključenosti.
Znesek: 7.000,00 €
4000 - Občinska uprava

106

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (23.600,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo 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.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih
nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.
Pravna podlaga
 Zakon o javnih financah
 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2303 - Splošna proračunska rezervacija

2303 - Splošna proračunska rezervacija (23.600,00 €)
Opis glavnega programa
Program temelji na 42. členu Zakona o javnih financah in vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni
natančnejše načrtovanje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
posameznih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč
načrtovati.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija (23.600,00 €)
Opis podprograma
Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi, ki se uporablja za financiranje izdatkov za
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno načrtovanje oziroma
večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in
odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč
načrtovati.
Proračunske postavke
 Splošna proračunska rezervacija
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23001 - Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna
nismo mogli predvideti oziroma njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo
presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
/
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravica porabe temelji na osnovi Zakona o javnih financah.
Pričakovani cilji
Zagotovitev sredstev za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za
izvajanje dogovorjenih nalog.
Znesek: 23.600,00 €
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C - Ra čun finan ci ranja
Račun financiranja v letu 2013 zajema odplačilo dolga, ki se pojavlja v sledečem področju proračunske
porabe.
4000 - Občinska uprava

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE (65.000,00 €)
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom
in jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Mengeš, obveščanje
domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v
učinkovit servis občanom oziroma čim hitrejše opravljanje nalog uprave.
Pravna podlaga
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnih financah
 Zakon o javnih naročilih
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe (65.000,00 €)
Opis glavnega programa
Glavni program 0403 vključuje sredstva za obveščanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske
uprave in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Mengeš. Poleg tega so sredstva programa
namenjena izvedbi protokolarnih dogodkov, kot so poroke, podelitvi priznanj (ob občinskem prazniku),
donatorstvu, kritju stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, vključno s stroški
zavarovanja občinskega premoženja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Celovito in strokovno obveščanje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (65.000,00 €)
Opis podprograma
Pod podprogram spadajo stroški razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer stroški
izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih
prostorov občine.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kakovostno pravno zastopanje občine in skrb za vzdrževanje občinskega premoženja
Občine Mengeš. Med kazalce pa lahko štejemo stopnjo vzdrževanja premoženja in delež obnovljenega
premoženja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje strokovne (pravne) podpore občini, vzdrževanje občinskega premoženja in nemoteno
delovanje občinske uprave.
Proračunske postavke
 Vrtec Mengeš – enota Gobica

04014 - Vrtec Mengeš – enota Gobica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena operativnim stroškom, vzdrževanju Vrtca Mengeš in gradnji
prizidka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0005 04014 - Vrtec Mengeš – enota Gobica
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena skladno z NRP in bodo izplačana preko celega leta.
Pričakovani cilji
Vzdrževanje vrtca, skladno s potrebami, in zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje vrtca.
Znesek: 65.000,00 €
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N AČ RT
RAZVOJNIH
PROGRAMOV
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3 . NA ČRT RAZVOJ NIH PROGRAM OV
04029002 - Elektronske storitve (8.000,00 €)
OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Namen in cilj
Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov pomenijo nakup opreme uprave in računalniških
programov za nemoteno delovanje občinske uprave.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 8.000,00 €

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (143.100,00 €)
OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za tekoče in investicijske stroške, operativne
izdatke v zvezi z Osnovno šolo Mengeš.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 98.100,00 €

OB072-09-0007 04018 - Kulturni dom Mengeš
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za vzdrževanje in zagotovitev varnosti v
Kulturnem domu Mengeš.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 42.500,00 €

OB072-11-0005 04016 - Zdravstveni dom – enota Mengeš
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za operativne stroške, vzdrževanje
Zdravstvenega doma Mengeš, ureditev čakalnic pri zobozdravnikih in izdelavo klančine za invalide.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 2.500,00 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (57.000,00 €)
OB072-11-0002 13001 - Javne prometne površine
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za redno vzdrževanje in adaptacijo javnih
prometnih površin, kamor je vključeno tudi pometanje, košnja, popravilo bankin, udarnih jam, nasipanje
makadamskih cestišč, čiščenje lovilnih jaškov in ponikalnic ter asfaltiranje krajših odsekov cestišč.
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Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 57.000,00 €

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (189.800,00 €)
OB072-09-0012 13006 - Ceste Dobeno
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so v okviru tega programa sredstva namenjena za izvedbo
rekonstrukcije, za vzdrževalna in obnovitvena dela cest na Dobeno, ki jih bo potrebno izvesti v letu 2013.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 30.000,00 €

OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija komunalnih investicij
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup, izdelavo in pripravo projektne
dokumentacije, ki jo potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študije o izvedljivosti
projektov, plačilo gradbenega nadzora ter izdelavo strokovnih mnenj ipd.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 59.800,00 €

OB072-09-0022 13044 - Cesta Mengeš–Koseze
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so v okviru tega programa sredstva namenjena za nadaljevanje
rekonstrukcije, za vzdrževalna in obnovitvena dela ceste Mengeš–Koseze, ki jih bo potrebno izvesti v letu
2013.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 40.000,00 €

OB072-09-0049 13059 - Trg pod kostanji
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za ureditev prostora.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 10.000,00 €

OB072-12-0002 13073 - Ulice v Malem Mengšu
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so v okviru tega programa sredstva namenjena za izvedbo
rekonstrukcije, za vzdrževalna in obnovitvena dela ulic v Malem Mengšu, ki jih bo potrebno izvesti v letu
2013.
Stanje projekta
V pripravi.
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Znesek za tekoče leto: 50.000,00 €

13029004 - Cestna razsvetljava (30.000,00 €)
OB072-11-0010 13024 - Obnova javne razsvetljave
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so v okviru tega programa sredstva namenjena za izvedbo in
postavitev nove javne razsvetljave, ki se bo zgradila istočasno z obnovo ulic oziroma cest, ki se bodo
celovito obnavljale.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 30.000,00 €

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (9.000,00 €)
OB072-09-0029 13026 - Obvoznica Mengeš
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za sofinanciranje del, ki jih bo izvajala
Občina Mengeš ob izgradnji obvoznice Mengeš.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 9.000,00 €

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo (1.667.533,00 €)
OB072-09-0031 13028 - Obnova čistilne, kanalizacije – kohezija
Namen in cilj
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za obnovo čistilne, izgradnjo kanalizacije v
Mengšu.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 1.531.983,00 €

OB072-11-0011 13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Namen in cilj
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za nujna investicijska dela na kanalizacijskem
omrežju v občini Mengeš.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 20.000,00 €

OB072-11-0012 15004 - JKP Centralna čistilna naprava
Namen in cilj
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za nujna investicijska dela na Centralni čistilni
napravi.
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Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 30.550,00 €

OB072-11-0018 15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije
Namen in cilj
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za nujna investicijska dela na kanalizacijskem
omrežju v občini Mengeš. Sredstva na tej postavki so zagotovljena v višini amortizacije.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 85.000,00 €

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (40.000,00 €)
OB072-11-0001 15006 - Ureditev struge Pšate
Namen in cilj
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za pretočnost in urejenost vodotoka Pšate, za
odstranjevanje naplavin ob mostovih in košnjo razbremenilnika.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 40.000,00 €

16029003 - Prostorsko načrtovanje (29.000,00 €)
OB072-11-0003 16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izdelavo strokovnih podlag in študij za
pripravo sprememb in dopolnitev veljavnih občinskih lokacijskih načrtov, izdelavo novih občinskih
prostorskih aktov, projektno dokumentacijo, izdelavo okoljskih poročil in drugih okoljskih študij, ki so
obvezne po predpisih.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 29.000,00 €

16039001 - Oskrba z vodo (705.331,00 €)
OB072-09-0034 16005 - Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izdelavo dokumentacije za prijavo na
razpis kohezijskih sredstev za izgradnjo vodooskrbnega sistema v občini Mengeš.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 457.331,00 €
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OB072-11-0019 16041 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za investicijsko vzdrževanje krvavškega
sistema in vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš in za izgradnjo povezave na kamniški
vodovodni sistem v skladu s pogodbo.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 248.000,00 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (10.000,00 €)
OB072-09-0051 16034 - Mrliške vežice
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za obnovo in redno vzdrževanje mrliških
vežic.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 10.000,00 €

16039003 - Objekti za rekreacijo (8.000,00 €)
OB072-11-0014 16013 - Otroška igrišča
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za obnovo in redno vzdrževanje otroških
igrišč v Občini Mengeš.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 8.000,00 €

16039005 - Druge komunalne dejavnosti (30.000,00 €)
OB072-09-0037 13017 - Opremljanje zemljišč s komunalnimi napravami
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za opremljanje zemljišč s komunalnimi
napravami.
Stanje projekta
V pripravi
Znesek za tekoče leto: 30.000,00 €

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju (1.000,00 €)
OB072-11-0015 16018 - Upravljanje stanovanj
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za investicijsko obnovo stanovanj v lasti
Občine Mengeš.
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Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 1.000,00 €

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč (13.000,00 €)
OB072-09-0038 16021 - Geodetske izmere
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za geodetske izmere, ki so potrebne za
začetek realizacije novogradenj, rekonstrukcij oziroma adaptacij.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 5.000,00 €

OB072-11-0016 16019 - Obvladovanje premoženja
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za ureditev baz podatkov (digitalizacija,
baza cestnih podatkov …).
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 5.000,00 €

OB072-11-0017 16020 - Zemljiškoknjižni vpisi
Namen in cilj
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za ureditev zemljiškoknjižnih zadev, vpisov
v zemljiško knjigo, sestavljanje pogodb, overovitve kupoprodajnih pogodb …
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 3.000,00 €

16069002 - Nakup zemljišč (54.000,00 €)
OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč
Namen in cilj
V načrtu razvojnega programa se načrtujejo sredstva za nakup zemljišč, ki jih občina potrebuje za gradnjo
in realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in za
oblikovanje gradbenih parcel oziroma izvedbo načrtovanih investicij in za potrebe menjave.
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 54.000,00 €
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18029001 - Nepremična kulturna dediščina (7.000,00 €)
OB072-11-0022 18032 - Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Namen in cilj
Sredstva so namenjena vzdrževanju drevoreda v Grobljah.
Stanje projekta
V pripravi.
Znesek za tekoče leto: 7.000,00 €

18059001 - Programi športa (1.500.000,00 €)
OB072-09-0041 18025 - Telovadnica/športna dvorana Mengeš
Namen in cilj
Sredstva so namenjena gradnji nove telovadnice/večnamenske dvorane (nadzor, arheološko vrednotenje,
tehnično svetovanje, projektna dokumentacija).
Stanje projekta
V izvajanju.
Znesek za tekoče leto: 1.500.000,00 €

118

