POROČILO O REALIZACIJI
PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ
V PRVEM POLLETJU 2013

1. UVOD
Občine v skladu s sprejeto in veljavno zakonodajo pripravijo polletno poročilo poslovanja. Pri tem je potrebno
upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Polletno
poročilo predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih
izdatkov proračuna. V polletnem poročilu proračuna so prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna,
uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na
dejansko realizacijo proračuna.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA
Pravno podlago za vodenje poslovnih knjig proračuna in uporabnikov proračuna opredeljujejo naslednji predpisi:
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11 – UBP4, 110/11 – ZDIU12),
 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.
12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 112/09, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09),
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C),
 Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99-ZNIDC, 59/99, 61/99, 79/99-ZJF,
89/99, 119/02, 40/03, 90/05, 32/06-UPB1, 123/06-ZFO-1 in 57/08-ZFO-1A),
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012,
46/2013, 56/2013 in 61/2013)
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10, 18/11, 43/12, 90/201312/2013),
 Odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in
drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS, št. 1/99, 16/99, 48/99, 72/99,
74/99 in 90/99),
 Odredba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter
zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98, 16/99, 48/99, 74/99, 90/99 in 105/01),
 Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 104/10, 104/11),
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS,
št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 97/12),
 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.
41/07 in 81/09, 95/11),
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega
računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
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Zakon o uravnoteženju javnih financ ( Ur.l. RS, št. 40/2012, Ur.l. RS, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5,
Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34).

Proračun Občine Mengeš za leto 2013 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta dne, 14. 1. 2013. Predlog
proračuna je bil pripravljen v skladu z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, ki določa
osnove, način in proračunske vire za financiranje javne porabe ter v skladu s Statutom Občine Mengeš. Pri
pripravi so bili upoštevani podatki o realizaciji proračuna za leto 2012, izračun primerne porabe občin in zneskov
finančne izravnave za leto 2013 ter izražene potrebe proračunskih uporabnikov. Polletno poročilo proračuna
Občine Mengeš za leto 2013 je pripravljeno v skladu s predpisi.

3. POLLETNO POSLOVANJE OBČINE MENGEŠ – REALIZACIJA PRORAČUNA
V poročilu o polletnem poslovanju Občine Mengeš so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki Občine Mengeš za prvo polletje leta 2013.
Splošni del polletnega poslovanja Občine Mengeš sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov.
Posebni del polletnega poslovanja Občine Mengeš upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za
katerega se pripravlja polletno poslovanje.
Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med
proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna do konca
proračunskega leta.
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:
 splošnega dela,
 posebnega dela,
V splošnem in posebnem delu polletnega poročila Občine Mengeš za prvo polletje leta 2013 so prikazani prihodki
in odhodki proračuna Občine Mengeš za prvo polletje 2013 po proračunskih uporabnikih.

4. OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POSLOVANJA OBČINE MENGEŠ
4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
4.1.1. Makroekonomska izhodišča
Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in
predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine.
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4. oktobra 2012 je Vlada Republike Slovenije na svoji 32. redni seji sprejela Predlog Proračunskega
memoranduma za leti 2013 in 2014 in Predlog proračuna RS za leti 2013 in 2014. Skladno z 28. členom Zakona
o javnih financah mora vlada do 1. oktobra Državnemu zboru RS predložiti predlog proračunov z vsemi
potrebnimi spremljajočimi dokumenti.
Osnova za pripravo predloga proračuna za leto 2013 predstavlja Jesenska napoved UMAR iz septembra 2012.
Ključne predpostavke Jesenske napovedi so nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem okolju, otežen dostop
do virov financiranja slovenske države, bank in podjetij ter nadaljevanje konsolidacije javnih financ. Napoved
upošteva usmeritve javnofinančne politike, začrtane v Programu stabilnosti – dopolnitev 2012 ter sprejete ukrepe
za dosego predvidenega znižanja javnofinančnega primanjkljaja (predvsem ZUJF) v letu 2012.
Proračunski primanjkljaj, kot rezultat med prihodki in odhodki državnega proračuna:


po ocenah bo Slovenija v letih 2013 in 2014 dosegala višji primanjkljaj državnega proračuna od
predvidenega v Programu stabilnosti 1, vendar ga bo kljub temu zadržala pod mejo 3 % BDP,



načrtovano zniževanje primanjkljaja države bo doseženo z doslednim izvajanjem že sprejetih ukrepov iz
let 2011 in 2012.

V letu 2010 je bila prvič vpeljana nova klasifikacija in sicer klasifikacija po razvojnih politikah, razvojnih programih
in razvojnih podprogramih. Vlada je ustanovila 14 delovnih skupin, katerih naloga je bila usklajevanje posameznih
resorjev znotraj ene razvojne politike. Poleg tega nekoliko drugačnega pristopa pri pripravi proračuna, se je vlada
tudi za leto 2013 odločila, da si postavi zgornjo mejo proračunskih odhodkov – fiskalno pravilo. Zgoraj definirano
pravilo omogoča nadzorovano rast javnofinančnih odhodkov ter posledično srednjeročno doseganje
uravnoteženega javno-finančnega salda, ki je neodvisen od ciklično pogojenega gibanja javno-finančnih
prihodkov.
Predlog proračuna RS za leto 2013 predstavlja projekcija prihodkov in odhodkov državnega proračuna za leto
2013, ki izhajajo iz napovedi prihodkov za leto 2012 v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2012, na
noveliranih makroekonomskih izhodiščih za leto 2013 in vključujejo tudi učinke spremenjene zakonodaje ter
drugih znanih dejavnikov, ki bodo vplivali na višino prihodkov za leto 2013. Ključne predpostavke Jesenske
napovedi so nadaljevanje slabih razmer v mednarodnem okolju, otežen dostop do virov financiranja slovenske
države, bank in podjetij ter nadaljevanje konsolidacije javnih financ. V letu 2013 Slovenija še ne bo beležila
gospodarske rasti. Glede na napovedi je pričakovati krčenje gospodarske aktivnosti za 1,4 %. Postopno
okrevanje je pričakovati na področju menjave s tujino, kjer je možna rahla oživitev izvoza (1,8%), pozitivna
gibanja pa je po daljšem obdobju padanja možno pričakovati tudi na področju investicij (1,3%). Pričakuje se tudi
razmeroma velik upad zasebne potrošnje (-3,6%) in državne potrošnje (-6,9). Razmere na trgu dela se bodo še
zaostrovale, zaposlenost se bo zmanjšala za še dobra 2 %. Inflacija bo po napovedih ostala umirjena, na letni
ravni blizu 2 %.
Ministrstvo za finance je z dopisom, št. 412-01-50/2005/27, z dne 21.09.2012, občinam posredovalo osnovne
makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki so bili prav tako podlaga za pripravo občinskega proračuna za leto
2013.
Za pripravo proračuna občina potrebuje tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi.
Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na
njeno višino so:
 povprečnina,
 število prebivalcev občine in
 korekcijski faktorji (površina občine; dolžina lokalnih cest in javnih poti; število prebivalcev, mlajših od 15
let in število prebivalcev starejših od 65 let – delež teh prebivalcev v celotnem prebivalstvu).
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Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna Ministrstvo za finance,
določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Predstavniki reprezentativnih
združenj občin (Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije) ter Ministrstva za finance so podpisali
dogovor za leti 2013 in 2014. Dogovor predvideva višino povprečnine na prebivalca v znesku 536,00 €. Število
prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer se zajemajo državljani
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki
imajo prijavljeno stalno prebivališče v RS. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2013 so upoštevani podatki
o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2011. Površina občine je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske
uprave RS z dne 13. 7. 2006, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet (Direkcije
RS za ceste).
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren
obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med
občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % ter del od 70 % dohodnine, ki presega
primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in
primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam
razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine ter solidarnostne izravnave, pri čemer
le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne
porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s
prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Občina Mengeš
do finančne izravnave ni upravičena.
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine ter finančne izravnave,
je bila za leti 2013 in 2014 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje
občinskih nalog (Uradni list RS, št. 91/07) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev
povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Za leto 2013 je bil v veljavi Proračun Republike Slovenije za leto 2013 in
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13
in 61/13 v nadaljevanju ZIPRS1314), ki je v 45. členu ZIPRS1314 določil, da znaša za proračunsko leto 2013
povprečnina 536,00 €.

4.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna
4.1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov
A) PRIHODKI
Proračunski prihodki so bili v letu 2013 načrtovani v višini 7.464.536,27,00 €. V prvem polletju leta 2013 smo
realizirali 2.554.270,22 € prihodkov oziroma 34,2 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto
2013. Proračunski prihodki se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne
prihodke:
Vrsta prihodka

Sprejeti
2013 (v €)
1

70 Davčni prihodki

4.558.659,00
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Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v
%)

2

2.245.284,32

49,3

71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
74 Transferni prihodki
Skupaj

597.210,00
655.000,00
1.653.667,27
7.464.536,27

275.697,98
1.234,99
32.052,93
2.554.270,22

46,2
0,2
1,9
34,2

V milijonih €
5,0
4,5
4,0

Sprejeti 2013

3,5

Realizacija I.
polletja 2013

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Davčni prihodki

Nedavčni
prihodki

Kapitalski
prihodki

Transferni
prihodki

70 Davčni prihodki
Na kontih skupine 70 se izkazujejo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna
in nepovratna sredstva v dobro proračuna. Za leto 2013 smo načrtovali 4.558.659,00 € davčnih prihodkov in v
prvem polletju realizirali 2.245.284,32 oziroma 49,3 v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto
2013.

Vrsta davčnega prihodka

700
703
704
706

Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

1

2

3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
4.558.659,00
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1.797.042,00
370.163,10
74.888,28
3.190,94
2.245.284,32

Indeks:
2/1 (v %)
50,0
45,8
49,6
63,8
49,3

V milijonih €
4,0
3,5
3,0

Sprejeti 2013

2,5
2,0

Realizacija I.
polletje 2013

1,5
1,0
0,5
0,0
Davki na
dohodek in
dobiček

Davki na
Domači davki
premoženje
na blago in
storitve

Drugi davki

700 Davki na dohodek in dobiček
Glavni in edini vir davkov na dohodek in dobiček je glavarina, ki jo prejema občina iz državnega proračuna v
skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2013 je bilo načrtovanih 3.594.099,00 € in v prvem polletju leta 2013 prejetih
1.797.042,00 € sredstev, kar predstavlja 50,0 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. Način izračuna
primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1).
703 Davki na premoženje
Celotna vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2013 načrtovana v višini 808.560,00 € in realizirana v
prvem polletju 2013 v višini 370.163,10 €, kar predstavlja 45,8 % realizacije v prvem polletju 2013 v primerjavi s
sprejetim proračunom.
704 Domači davki na blago in storitve
Za leto 2013 smo načrtovali 151.000,00 € prejemkov s tega naslova in jih v prvem polletju leta 2013 realizirali
74.888,28 €, kar predstavlja 49,6 % realizacije v prvem polletju 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom Občine
Mengeš za leto 2013.
706 Drugi davki
Od drugih davkov smo predvidevali 5.000,00 € prihodkov in jih v prvem polletju 2013 realizirali 3.190,94 €, kar
predstavlja 63,8 % realizacije v prvem polletju 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom.

71 Nedavčni prihodki
Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V
to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine,
denarne kazni in tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu. Nedavčnih prihodkov smo
za leto 2013 načrtovali 597.210,00 € in realizirali, v prvem polletju leta 2013, 275.697,98 €, kar pomeni 46,2 %
realizacijo v prvem polletju leta 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.

Sprejeti
2013(v €)

Vrsta nedavčnega prihodka

1

6

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

710
712
713
714

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
Skupaj

359.210,00
17.000,00
6.000,00
215.000,00

131.290,08
9.932,23
3.625,37
130.850,30

597.210,00

275.697,98

36,6
58,4
60,4
60,9
46,2

V€
400.000,00
350.000,00
300.000,00

Sprejeti 2013

250.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Udeležba na dobičku
in dohodki od
premoženja

Globe in druge
denarne kazni

Prihodki od prodaje
blaga in storitev

Drugi nedavčni
prihodki

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Za leto 2013 smo načrtovali 359.210,00 € prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja
in v prvem polletju leta 2013 realizirali 131.290,08 €, kar predstavlja 36,6 % realizacije v prvem polletju leta 2013
v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
711 Takse in pristojbine
Upravne takse v letu 2013 niso bile planirane in tudi ne nakazane.
712 Globe in druge denarne kazni
Globe in denarne kazni so bile za leto 2013 načrtovane v višini 17.000,00 € in v prvem polletju leta 2013
realizirane v višini 9.932,23 kar predstavlja 58,4 % realizacije v prvem polletju leta 2013 v primerjavi s sprejetim
proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za leto 2013 načrtovani v višini 6.000,00 € in realizirani v prvem
polletju leta 2013 v višini 3.625,37 € kar predstavlja 60,4 % realizacije v prvem polletju leta 2013 v primerjavi s
sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013. Glavni vir tega prihodka so prihodki oglaševanja v
Mengšanu.
714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki so bili načrtovani v višini 215.000,00 € in realizirani v višini 130.850,30 €, kar predstavlja
60,9 % realizacije v prvem polletju leta 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
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Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za
izvajanje določenih programov tega značaja, ter drugi izredni davčni prihodki.

72 Kapitalski prihodki
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja, to je: zgradb in
prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja. Skladno z novo
ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je
osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.
Kapitalski prihodki so bili za leto 2013 načrtovani v višini 655.000,00 € in realizirani v prvem polletju leta 2013 v
višini 1.234,99 € oziroma 0,2 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.

Vrsta kapitalskega prihodka

720
722

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

285.000,00
370.000,00
655.000,00

826,79
408,20
1.234,99

Indeks
2/1 (v %)
0,3
0,1
0,2

V€
400.000,00
350.000,00

Sprejeti 2013

300.000,00
250.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili za leto 2013 načrtovani v višini 285.000,00 € in v prvem polletju leta
2013 realizirani v višini 826,79 € oziroma 0,2 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto
2013.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, kamor spadajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
so bili za leto 2013 načrtovani v višini 370.000,00 € in v prvem polletju leta 2013 realizirani v višini 408,20 €
oziroma 0,1 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
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73 Prejete donacije
Za leto 2013 prejetih donacij nismo načrtovali.

74 Transferni prihodki
Občina Mengeš je imela v letu 2013 načrtovanih 1.653.667,27 € transfernih prihodkov, v prvem polletju leta 2013
pa realiziranih 32.052,93 € prihodkov, kar predstavlja 1,9 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom
Občine Mengeš za leto 2013.

Sprejeti
2013 (v €)

Vrsta transfernega prihodka

1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
64.000,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev
741
1.589.667,27
proračuna Evropske unije
Skupaj
1.653.667,27

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

32.052,93

50,1

0,00

0,0

32.052,93

1,9

V€

1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00

Sprejeti 2013

1.000.000,00
800.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih
institucij

Prejeta sredstva iz
državnega proračuna in
sredstev proračuna
Evropske unije

B) ODHODKI
Odhodki Občine Mengeš so v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2013 izkazani skladno z ekonomsko
klasifikacijo javno-finančnih tokov. Za leto 2013 smo načrtovali 8.822.328,48 € odhodkov. V prvem polletju leta
2013 smo realizirali 2.068.191,53 € odhodkov, kar predstavlja 23,4 % realizacijo odhodkov glede na sprejeti
proračun Občine Mengeš za leto 2013. Proračunski odhodki se delijo na štiri sklope:

Vrsta odhodka

40
41

Tekoči odhodki
Tekoči transferi

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

1

2

1.768.226,00
2.403.722,00

9

893.633,58
952.952,04

Indeks:
2/1 (v %)
50,5
39,6

42
43

Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Skupaj

4.650.380,48
0,00
8.822.328,48

221.605,91
0,00
2.068.191,53

4,8
0,0
23,4

V milijonih €
5,0
4,5

Sprejeti 2013

4,0
3,5
3,0

Realizacija I.
polletje 2013

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Tekoči odhodki

Tekoči transferi

Investicijski
odhodki

40 Tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo tekoči odhodki, ki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, materiala in
drugih izdatkov za blago in storitve, plačilo obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva, izločena
v rezerve. Tekoči odhodki so bili v letu 2013 načrtovani v višini 1.768.226,00 €. V prvem polletju leta 2013 smo
realizirali 893.633,58 € tekočih odhodkov, kar predstavlja 50,5 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto
2013.

Vrsta tekočega odhodka

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve

311.292,00
51.110,00
1.370.824,00
11.400,00
23.600,00

149.044,49
27.847,74
712.650,60
4.090,75
0,00

47,9
54,5
52,0
35,9
0,0

Skupaj

1.768.226,00

893.633,58

50,5

1

400
401
402
403
409

Realizacija I
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)
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2

V€
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00

Sprejeti 2013

800.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Plače in
Prispevki
drugi izdatki delodajalcev
zaposlenim za socialno
varnost

Izdatki za
blago in
storitve

Plačila
dom ačih
obresti

Rezerve

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
V letu 2013 je bilo načrtovanih 311.292,00 € odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim. V prvem polletju leta
2013 smo realizirali 149.044,49 €, kar predstavlja 47,9 % proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili za leto 2013 načrtovani v skupni vrednosti 51.110,00 € in v
prvem polletju leta 2013 realizirani v višini 27.847,74 €, kar pomeni 54,5 % realizacije v primerjavi s sprejetim
proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so bili za leto 2013 načrtovani v višini 1.370.824,00 €. V prvem polletju 2013 smo
realizirali 712.650,60 € sredstev, kar pomeni 52,0 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
403 Plačila domačih obresti
Za najeti kredit za izgradnjo vrtca Mengeš smo načrtovali za leto 2013 11.400,00 € sredstev. V prvem polletju leta
2013 pa smo izplačali 4.090,75 € sredstev, kar predstavlja 35,9 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto
2013.
409 Rezerve
V letu 2013 je Občina Mengeš načrtovala rezerve v višini 23.600,00 €, a v prvi polovici leta 2013 še ni prišlo do
realizacije.

41 Tekoči transferi
Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katere plačniki ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev je
za prejemnika tekoče in ne kapitalske narave. Konti pod to kategorijo so razvrščeni glede na prejemnika. Izdatki
za ta namen so bili za leto 2013 načrtovani v višini 2.403.722,00 €, v prvem polletju leta 2013 pa realizirali v višini
952.952,04 €, kar predstavlja 39,6 % realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto
2013.
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Vrsta tekočega transfera

Sprejeti
2013 (v €)

Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Skupaj

85.000,00
390.660,00
287.592,00
1.640.470,00
2.403.722,00

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

410
411
412
413

2

54.093,90
151.345,24
83.029,99
664.482,91
952.950,04

63,6
38,7
28,9
40,5
39,6

V€
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00

Sprejeti 2013

1.000.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Subvencije

Transferi
Transferi
posameznikom in nepridobitnim
gospodinjstvom organizacijam in
ustanovam

Drugi tekoči
domači transfer

410 Subvencije
Subvencije javnim podjetjem so bile za leto 2013 načrtovani v višini 85.000,00 €, v prvem polletju leta 2013 pa
realizirani v višini 54.093,90 € sredstev, kar predstavlja 63,6 % realizacije sprejetega proračuna Občine Mengeš
za leto 2013.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili za leto 2013 načrtovani v višini 390.660,00 €, v prvem polletju
leta 2013 pa realizirani v višini 151.345,24 € sredstev, kar predstavlja 38,7 % realizacije sprejetega proračuna
Občine Mengeš za leto 2013.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2013 načrtovani v višini 287.592,00 € in v
prvem polletju leta 2013 realizirani v višini 83.029,99 € sredstev, kar predstavlja 28,9 % realizacije sprejetega
proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
413 Drugi tekoči domači transferi
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Drugi tekoči domači transferi so bili za leto 2013 načrtovani v višini 1.640.470,00 €, realizirani pa v višini
664.482,91 € drugih tekočih domačih transferov, kar predstavlja 40,5 % realizacije sprejetega proračuna Občine
Mengeš za leto 2013.

42 Investicijski odhodki
Na kontih skupine 42 so izkazana plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih
sredstev, premoženja kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter
drugih pomembnih naprav. Za leto 2013 smo načrtovali 4.650.380,48 € investicijskih odhodkov in jih v prvem
polletju realizirali le v višini 221.605,91 € oziroma 4,8 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za
leto 2013.

Sprejeti
2013 (v €)

Vrsta investicijskega odhodka

1

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Skupaj

4.650.380,48
4.650.380,48

Realizacija I
polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

221.605,91
221.605,91

4,8
4,8

V milijonih €

5,0

Sprejeti 2013

4,0
3,0

Realizacija I.
polletje 2013

2,0
1,0
0,0
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup in gradnja osnovnih sredstev sta bila za leto 2013 načrtovana v višini 4.650.380,48 €. V prvem polletju leta
2013 smo realizirali 221.605,91 € sredstev, kar pomeni 4,8 % realizacijo sprejetega proračuna Občine Mengeš za
leto 2013.

43 Investicijski transferi
Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.
To so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev – investitorjev, ki so
podrobno opredeljeni v ZJF (3.člen, 1.tč. 14.alineja), vsebino investicijskih transferov pa podrobno opredeljuje
Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Občina Mengeš v proračunu
za leto 2013 ni planirala investicijskih transferov.
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4.1.2.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za proračun nimajo značaja odhodkov, imajo
pa 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 iz
naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev
občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. Občina Mengeš ima na kontih skupine 75 v letu 2013
načrtovanih 19.000,00 € prihodkov iz naslova prodaje deleža v Veterini Kamnik d.o.o.. V prvem polletju leta 2013
se prodaja deležev v Veterini Kamnik d.o.o. še ni realizirala.

4.1.2.3. Izkaz računa financiranja
Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga. Občina Mengeš je v letu 2010 najela kredit pri
poslovni banki v višini 600.000,00 € za izgradnjo prizidka vrtca. V letu 2011 je začela odplačevati kredit, ki ga
redno odplačuje tudi v letu 2013.

4.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji
Občina Mengeš je 11. aprila na svoji redni 19. seji občinskega sveta obravnavala in sprejela Rebalans proračuna
Občine Mengeš_I. za leto 2013 in s tem uravnotežila proračun, ker so se pojavila odstopanja tako na strani
prihodkov kot tudi na strani odhodkov in z rebalansom proračuna Občine Mengeš_I. je bila uvedena nova
proračunska postavka.

4.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF
Pri izvrševanju proračuna v letu 2013 se je v okviru ene proračunske postavke pojavil dodatni ekonomski namen,
ki ni bil načrtovan v potrebni višini, zato je bila v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah ter pooblastil
župana na osnovi 7. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2013 izvedena prerazporeditev med
proračunskima postavkama. V spodnji tabeli so prikazane prerazporeditve med posameznima postavkama v
okviru področja proračunske porabe. V stolpcu »+« je prikazano povečanje proračunske postavke, v stolpcu »-«
pa zmanjšanje proračunske postavke v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013.
Tabela: Prerazporeditve – proračun prvo polletje 2013
v€
13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

+

-

13001 Javne prometne površine

25.160,00

13002 Zimska služba

25.160,00

Skupaj prerazporeditve 13

25.160,00
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4.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Na podlagi zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do
višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan.

4.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za
nepredvidene namene (za tiste nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med proračunskim letom izkaže, da v okviru posamezne postavke niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, da bi se poravnale vse obveznosti). V prvi polovici leta 2013 je bilo porabljenih
2.000,00 € sredstev oziroma 8,5 % sredstev sprejetega proračuna za leto 2013. Občini Vuzenica in Občini
Duplek je bilo po sklepu občinskega sveta nakazano vsaki po 1.000,00 € za pomoč ob poplavah.

4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za
prvo polletje leta 2013 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in tudi proračunskih
postavkah. Za vsakega proračunskega uporabnika je izdelana tabela in podan grafični prikaz.
Tabela: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v prvem polletju 2013

Proračunski
uporabnik

Sprejeti
2013 (v €)

OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
Skupaj

55.558,00
7.900,00
95.370,00
8.663.500,48
8.822.328,48

1

1000
2000
3000
4000
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Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

23.613,21
3.704,19
41.976,00
1.998.898,13
2.068.191,53

42,5
46,9
44,0
23,1
23,5

Graf: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v prvem polletju 2013
V milijonih €
9
8
7

Sprejeti 2013

6

Realizacija I.
polletje 2013

5
4
3
2
1
0
OBČINSKI
SVET

NADZORNI
ODBOR

ŽUPAN

OBČINSKA
UPRAVA

1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - POLITIČNI SISTEM
V Občini Mengeš program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

01019001 Dejavnost občinskega sveta
Skupaj 0101 - Politični sistem

47.148,00
47.148,00

2

20.096,15
20.096,15

42,6
42,6

01019001 - DEJAVNOST OBČINSKEGA SVETA
V Občini Mengeš dejavnost občinskega sveta pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

01001 Povračila za opravljanje funkcije
01002 Nagrade članom delovnih teles sveta občine
01003 Nagrade delovnih teles uprave in župana
01004 Stroški za delovanje občinskega sveta
01006 Podpora delovanju političnih strank
01011 Stroški za delovanje SPVCP
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

15.900,00
10.000,00
3.000,00
10.700,00
5.048,00
2.500,00
47.148,00

6.116,11
2.876,28
1.742,60
7.678,76
1.682,40
0,00
20.096,15

Indeks:
2/1 (v %)
38,5
28,8
58,1
71,8
33,3
0,00
42,6

01001 - Povračila za opravljanje funkcije – sejnine članov občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka 01001 je namenjena sejninam članov občinskega sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva postavke so bila načrtovana na podlagi dinamike sej v preteklih letih in obsega načrtovanih sej za leto
2013. V tem okviru smo planirali 15.900,00 € sredstev in jih v prvem polletju leta 2013 realizirali 6.116,11 € (38,5
%). Cilj postavke je bil dosežen, saj je občina zagotovila dovolj sredstev za sejnine občinskih svetnikov in plačilo
prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja. V prvem polletju so bile realizirane 3 redne seje
občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
01002 - Nagrade članom delovnih teles sveta občine – sejnine članov odborov občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta proračunska postavka je namenjena sejninam članov delovnih teles občinskega sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri načrtovanju višine sredstev je bila za leto 2013 upoštevana realizacija v preteklih letih. Sredstva so bila zato
načrtovana v višini 10.000,00 € in v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini 2.876,28 (28,8 %), saj je bilo v
prvi polovici leta le 3. redne seje občinskega sveta. V okviru postavke je Občina Mengeš pokrila stroške sejnin
članov odborov in prispevkov pokojninskega ter invalidskega zavarovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
01003 - Nagrade delovnih teles uprave in župana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Občini Mengeš je ustanovljenih več projektnih skupin in komisij (Komisija za sofinanciranje humanitarnih in socialnih

programov ter projektov, Komisija za sofinanciranje mladinskih programov, Komisija za sofinanciranje programov turizma,
Komisija za sofinanciranje kulturnih programov, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Mengeš,
Komisija za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, Štab Civilne zaščite Občine Mengeš, Komisija za sofinanciranje programov
športa, Komisija za oddajo poslovnih prostorov in Komisija za oceno škode na kmetijskih površinah), katerih glavna naloga

je priprava in izdelava strateških pogledov razvoja Občine Mengeš na različnih področjih ali 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 sejninam članom projektnih skupin in komisij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je bila izračunana na podlagi obsega in dinamike dela v preteklih letih. V tem okviru smo
načrtovali 3.000,00 € sredstev, v prvem polletju leta 2013 pa realizirali 1.742,60 € oziroma 58,1 % sprejetega
proračuna. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo zagotovili sredstva za sejnine članov projektnih skupin in komisij
ter plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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, objava gradiv
na spletnih straneh, seminarje in strokovne ekskurzije svetnikov, tiskanje Uradnega vestnika Občine Mengeš in
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drugih publikacij za potrebe občinskega sveta ter nakup drugega drobnega inventarja za potrebe občinskega
sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.700,00, v prvem polletju leta 2013 pa realizirana v višini
7.678,76 €, kar predstavlja 71,8 % realizacije sprejetega proračuna. V letu 2013 smo z razpoložljivimi sredstvi
postavke pokrili stroške pisarniškega materiala in storitev za potrebe delovanja občinskega sveta (papir, material
za vezavo dokumentov, DVD-ji, kopiranje gradiva…), založniške in tiskarske storitve (priprava Uradnega
vestnika), reprezentančne izdatke (voda in hrana za pogostitev, cvetje) in avtorske honorarje. Cilj postavke je bil
torej dosežen, saj je občina zagotovila sredstva za kritje stroškov delovanja občinskega sveta in na ta način
omogočila nemoteno izvajanje njegovih dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
01006 - Podpora delovanju političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so zagotovljena sredstva za politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu. Sofinancira se
njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 5.048,00 € na osnovi veljavne zakonodaje, realizirana pa v višini
1.682,40 € (33,3 %). V prvem poletju leta 2013 smo s sredstvi sofinancirali delovanje strank LDS, NSi, SD, SDS,
SLS in Zares. Cilj postavke je bil torej dosežen, saj je občina zagotovila sredstva za materialne in strokovne
podlage delovanja političnih strank.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 2.500,00 € na osnovi veljavne zakonodaje, realizacija bo v II.
polletju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti Realizacija I. Indeks:
2013 (v €)
polletje
2/1 (v %)

Podprogram
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20132 (v €)
1

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov
Skupaj 0403 - Druge skupne
administrativne službe

2

2.910,00

25,38

0,9

2.910,00

25,38

0,9

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
V Občini Mengeš izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

Sprejeti
2012 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

04003 Trdinova nagrada
04009 Občinska priznanja
Skupaj

1.210,00
1.700,00
2.910,00

0,00
25,38
25,38

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
1,5
0,9

04003 - Trdinova nagrada
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena nagrajevanju raziskovalno-projektnih nalog dijakov, študentov in
posameznikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun sredstev temelji na Pravilniku o Trdinovi nagrade in je bil za leto 2013 načrtovan v višini 1.210,00 €.
Sredstva ne bodo realizirana, ker v letu 2013 Trdinova nagrada ne bo podeljena, ker na objavljen razpis ni
prispela nobena vloga.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04009 - Občinska priznanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena financiranju stroškov občinskih priznanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 1.700,00 € glede na porabo v preteklih letih in v prvem polletju
leta 2013 realizirana v višini 25,38 € (1,5 %). Postavka je v I. polletju delno realizirana, ker del stroškov zapade v
plačilo v II. polletju. Priznanja Občine Mengeš so prejeli: Avgust Aleš (zlato priznanje), Aleš Selak (srebrno
priznanje), Cirila Dermastja (bronasto priznanje). Znak Občine Mengeš so prejeli Blanka Tomšič, Anton Skok in
Katja Jeretina.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN
LOKALNE RAVNI
V Občini Mengeš program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacijo vladne in lokalne ravni
pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Skupaj 0601 - Delovanje na področju lokalne
samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Indeks:
2/1 (v %)

2

2.500,00

1.828,83

73,2

2.500,00

1.828,83

73,2

06019002 - NACIONALNO ZDRUŽENJE LOKALNIH SKUPNOSTI
V Občini Mengeš nacionalno združenje lokalnih skupnosti pokriva naslednja proračunska postavka:

Postavka

06009 Članarine SOS, ZOS
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

2.500,00
2.500,00

1.828,83
1.828,83

Indeks:
2/1 (v %)
73,2
73,2

06009 - Članarine SOS, ZOS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, zato so sredstva na postavki
namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 smo načrtovali 2.500,00 € sredstev in jih v prvem polletju realizirali 1.828,83 € (73,2 %).
Vključitev v omenjena združenja Občini Mengeš omogoča boljše sodelovanje pri odločanju na ravni države,
izmenjavo mnenj in izkušenj z drugimi občinami kot tudi ugodnosti pri udeležbi na seminarjih in posvetih. V okviru
ciljev postavke je zato Občina Mengeš v prvem polletju poravnala obveznosti članarine Združenju občin Slovenije
in Skupnosti občin Slovenije za del leta 2013 .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

0602 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN
V Občini Mengeš program sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin pokriva naslednji
podprogram:
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Realizacija I.
Indeks:
polletje
3/2 (v %)
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

06029001 Delovanje ožjih delov občin
Skupaj 0602 - Sofinanciranje dejavnosti
občin, ožjih delov občin in zvez občin

2

3.000,00

1.662,85

55,4

3.000,00

1.662,85

55,4

06029001 - DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN
V Občini Mengeš delovanje ožjih delov občine pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

06011 Stroški za delovanje Vaških odborov
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

3.000,00
3.000,00

1.662,85
1.662,85

Indeks:
2/1 (v %)
55,4
55,4

06011 - Stroški za delovanje Vaških odborov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za delovanje vaških odborov, in sicer za vzdrževanje stavb,
prostorov in opreme v njihovi uporabi, za strokovno-administrativno delo, materialne stroške, plače in honorarje
ter za izvajanje njihove redne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Posameznemu vaškemu odboru pripadajo sredstva glede na število prebivalcev in površino kraja. V tem okviru
smo za leto 2013 načrtovali 3.000,00 €, v prvem polletju leta 2013 pa realizirali 1.662,85 € (55,4 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Tabela: Izdatki proračuna za občinski svet v prvem polletju 2013 po področjih proračunske porabe

Področje proračunske porabe

01
04
06

Politični sistem
Skupne administrativne službe in splošne
javne storitve
Lokalna samouprava
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

47.148,00

20.096,15

42,6

2.910,00

25,38

0,9

5.500,00
55.558,00

3.491,68
23.613,21

63,5
42,5

Graf: Izdatki proračuna za občinski svet v prvem poletju 2013 po področjih proračunske porabe
V€
50.000,00
45.000,00
40.000,00

Sprejeti 2013

35.000,00
30.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

Politični sistem

Skupne
Lokalna samouprava
administrativne
službe in splošne
javne storitve
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2000 - NADZORNI ODBOR
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - FISKALNI NADZOR
V Občini Mengeš program fiskalnega nadzora pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

02039001

Dejavnost nadzornega odbora
Skupaj 0203 - Fiskalni nadzor

2

7.900,00
7.900,00

3.704,19
3.704,19

46,9
46,9

02039001 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA
V Občini Mengeš dejavnost nadzornega odbora pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

Sprejeti
2013(v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

01005 Stroški za delovanje Nadzornega odbora
Skupaj

7.900,00
7.900,00

Indeks:
2/1 (v %)

3.704,19
3.704,19

46,9
46,9

01005 - Stroški za delovanje Nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 01005 se krije nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, stroške seminarjev
in strokovnih ekskurzij članov nadzornega odbora ter plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 7.900,00 € in v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini
3.704,19 € (46,9 %). V okviru danih sredstev postavke smo v letu 2013 pokrili stroške sejnin in udeležbe na
strokovnem usposabljanju, s čimer se sledi ciljem izvajanja nalog Nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Tabela: Izdatki proračuna za nadzorni odbor v prvem polletju 2013 po področjih proračunske porabe

Področje proračunske porabe

Sprejeti
2013 (v €)
1

02 Ekonomska in fiskalna administracija
Skupaj
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7.900,00
7.900,00

Realizacija I
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

3.704,19
3.704,19

46,9
46,9

Graf: Izdatki proračuna za nadzorni odbor v prvem polletju 2013 po področjih proračunske porabe

V€
8.000,00
7.000,00

Sprejeti 2013

6.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
Ekonomska in fiskalna
administracija
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3000 - ŽUPAN
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - POLITIČNI SISTEM
V Občini Mengeš program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:
Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Skupaj 0101 - Politični sistem

2

76.870,00
76.870,00

36.576,00
36.576,00

47,6
47,6

01019003 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV
V Občini Mengeš dejavnost župana in podžupanov pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)

01008 Plača župana in nadomestilo podžupanom
Skupaj

76.870,00
76.870,00

1

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

36.576,00
36.576,00

47,6
47,6

01008 - Plača župana in nadomestilo podžupanom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 01008 namenja sredstva za plačilo dela župana in podžupanov. Župan svojo funkcijo opravlja poklicno,
za kar prejema plačo, podžupana pa neprofesionalno, za kar tudi prejemata plačilo oziroma nadomestilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina potrebnih sredstev je bila izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanov v plačne razrede in
plačne lestvice, določene z zakonom ter drugih prejemkov za 12 mesecev. Sredstva smo za leto 2013 načrtovali
v višini 76.870,00 € in v prvem polletju leta 2013 realizirali v višini 36.576,00 € (47,6 %).
Z danimi sredstvi smo županu in podžupanoma izplačali plače, pokrili stroške premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, različnih dodatkov (dodatek za delovno dobo…), prehrane in prevoza, različnih
prispevkov (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu, za
zaposlovanje, za starševsko varstvo). Cilj postavke je bil na ta način dosežen, saj smo zagotovili sredstva za
plačilo župana in podžupanov ter vseh zakonsko določenih prispevkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov
Skupaj 0403 - Druge skupne administrativne službe

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

18.500,00
18.500,00

5.400,00
5.400,00

Indeks:
2/1 (v %)
29,2
29,2

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
V Občini Mengeš izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivata naslednji proračunski postavki:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

01009 Donatorstva občine
04008 Stroški porok
Skupaj

18.000,00
500,00
18.500,00

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

5.400,00
0,0
5.400,00

30,0
0,0
29,2

01009 - Donatorstva občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena pokroviteljstvu pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun porabe sredstev je bil načrtovan na podlagi porabe v preteklih letih in je za leto 2013 znašal 18.500,00 €.
Sredstva so bila v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini 5.400,00 € (30,0 %). V letu 2013 smo sredstva
namenili raznim organizacijam kot pomoč pri organizaciji ali udeležbi na raznih prireditvah in tekmovanjih, ki imajo
športni, humanitarni, kulturni itd. namen. S pomočjo sofinanciranja različnih prireditev se širi izvajanje širokega
spektra dejavnosti v občini in na ta način sledi ciljem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04008 - Stroški porok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena kritju stroškov porok, pri katerih so udeleženi občani/občanke
Mengša in ki izrazijo željo, da jih poroči župan Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun porabe sredstev je načrtovan na podlagi porabe v preteklih letih in je za leto 2013 znašal 500,00 €.
Sredstva v prvem polletju leta 2013 še niso bila realizirana, predvidevamo, da se bodo sredstva porabila do
konca leta in sicer za nakup materiala za pogostitev in izvedbo ter organizacijo porok v prostorih Občine
Mengeš.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Tabela: Izdatki proračuna za župana v prvem polletju 2013 po področjih proračunske porabe

Področje proračunske porabe

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

01 Politični sistem

76.870,00

36.576,00

47,6

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

18.500,00

5.400,00

29,2

95.370,00

41.976,00

44,0

Skupaj

Graf: Izdatki proračuna za župana v prvem polletju 2013 po področjih proračunske porabe
V€
80.000,00
70.000,00

Sprejeti 2013
60.000,00
50.000,00

Realizacija I.
polletje 2013

40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
Politični sistem

Skupne adm inistrativne
službe in splošne javne
storitve
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4000 - OBČINSKA UPRAVA
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
V Občini Mengeš program urejanja na področju fiskalne politike pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Skupaj 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

2

4.000,00
4.000,00

431,46
431,46

10,8
10,8

02029001 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
V Občini Mengeš urejanje na področju fiskalne politike pokriva naslednja proračunska postavka:
Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

02001 Plačila storitev APP, UJP, Poštne banke, Banke Slovenije
Skupaj

Indeks:
2/1 (v %)

2

4.000,00
4.000,00

431,46
431,46

10,8
10,8

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 4.000,0 € in v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini 431,46
€ (10,8 %). Cilj postavke je bil dosežen, saj je občina zagotovila sredstva za plačilo storitev UJP v zakonitem
roku.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 - INFORMATIZACIJA UPRAVE
V Občini Mengeš program informatizacije uprave pokrivata naslednja podprograma:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve

5.000,00
12.000,00

1
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Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

1.241,75
2.111,52

24,8
17,6

Skupaj 0402 - Informatizacija uprave

17.000,00

3.353,27

19,7

04029001 - INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA
V Občini Mengeš informacijsko infrastrukturo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

04001 Internet občine
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2012 (v €)

1

2

5.000,00
5.000,00

1.241,75
1.241,75

Indeks:
2/1 (v %)
24,8
24,8

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), sredstva za oglaševalske in računalniške storitve,
za spletno stran ter stroške naročnine za internet (Telekom).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 5.000,00 €. V prvem polletju leta 2013 je bilo realiziranih
1.241.75 € (24,8 %). V dobi informacijske tehnologije je tudi za občino pomembno, da si prizadeva pri izboljšanju
informacijske infrastrukture. V tem smislu se sledi zadanim ciljem, saj smo pokrili stroške telekomunikacijskih
storitev in interneta ter zagotavljali delovanje in urejanje spletne strani, ki nudi ključne podatke o občini, veljavne
obrazce in druge informacije javnega značaja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04029002 - ELEKTRONSKE STORITVE
V Občini Mengeš elektronske storitve pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

04002 Nabava opreme uprave in računalniških programov
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

12.000,00
12.000,00

2.111,52
2.111,52

Indeks:
2/1 (v %)
17,6
17,6

04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka vključuje sredstva za razširitev kapacitet novega strežnika, za spletni strežnik, komunikacijsko
opremo in nakup računalniške opreme za nemoteno delo v občinski upravi Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 12.000,00 €. V prvem polletju leta 2013 smo realizirali 2.111,52
€, kar predstavlja 17,6 % sprejetega proračuna. Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno vzdrževati
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in tudi modernizirati računalniško ter komunikacijsko opremo. V tem smislu bo cilj postavke dolgoročno dosežen,
saj se s pomočjo danih sredstev postopno izboljšujejo elektronske storitve občinske uprave in vzpostavljajo boljši
pogoji za delo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0002 04002 - Nabava opreme uprave in računalniških programov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Dejavnosti v okviru načrta razvojnih programov vključujejo nakup opreme uprave in računalniških programov, ki
so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave in sledijo ciljem posodobitve računalniške ter komunikacijske
opreme. Projekt se je začel izvajati v letu 2010 in se bo izvajal predvidoma do konca leta 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš sredstva namenila nakupu nove računalniške opreme (računalniki,
monitorji), drobnemu materialu (baterije) in programskim paketom (programski paket Microsoft Office) ter za
računalniške storitve (pridobitev spletnega potrdila). Cilj smo delno dosegli predvsem pri modernizaciji
računalniške opreme občinske uprave. Vendar pa bo tudi v prihodnje potrebno investirati v nakup opreme in
programov, ki so nujno potrebni za zakonsko predpisano nemoteno izvajanje nalog uprave. V drugem polletju bo
potrebno zagotoviti sredstva za nakup novega strežnika.
0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2012 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2012 (v €)

1

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Skupaj 0403 - Druge skupne administrativne službe

37.800,00
532.360,48
570.160,48

2

7.078,82
162.550,24
169.629,06

18,7
30,5
29,8

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
V Občini Mengeš izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

04004 Prireditve – obč.praznik, drž.prazniki, ostale pomembne
prireditve v Občini Mengeš
04005 Decembrska obdarovanja otrok
04006 Srečanje starejših občanov
04007 Pomembne obletnice
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

26.000,00

5.990,82

23,0

2.000,00
5.000,00
4.800,00
37.800,00

0,00
1.088,00
0,0
7.078,82

0,0
21,8
0,0
18,7

04004 – Prireditve – občinski praznik, državni prazniki, ostale pomembne prireditve v Občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev, kot so Mihaelov sejem, Festival
koračnic Mengeš, Pod mengeško marelo, kulturni praznik 8. Februarja, kurentovanje v Mengšu, 27. april, občinski
praznik, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti, novoletni koncert Mengeške
godbe, Dobenski praznik, kresovanje, Velika nagrada OM v kolesarstvu in srečanje društev v decembru…
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun porabe sredstev temelji na obsegu in dinamiki dela v preteklih letih, zato je bilo za leto 2013 načrtovanih
26.000,00 €. V prvem polletju leta 2013 je bilo realiziranih 5.990,82 € (23,0 %). S sredstvi smo pokrili stroške
pogostitve ob prireditvah (hrana, pijača), izdelavo in pripravo plakatov in transparentov, stroške avtorskih
honorarjev in transferjev nepridobitnim organizacijam za izvedbo prireditev (Mengeški godbi za prireditev Pod
mengeško marelo, Zvezi kulturnih društev za izvedbo kulturnega praznika 8. Februarja, Pustni sekciji Striček Vir
za prihod kurentov). V tem okviru smo obeleževali praznike, zato je bil cilj postavke dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04005 - Decembrska obdarovanja otrok
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 04005 so načrtovana sredstva za decembrski sprejem Miklavža in obdarovanje otrok do šestega leta
starosti, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 je bilo načrtovanih 2.000,00 €, vendar sredstva v prvem polletju še niso bila realizirana. Realizacija
bo namreč v mesecu decembru, ko bo Občina Mengeš s pomočjo društev organizirala Miklavževanje v Mengšu
ter tako razveselila otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04006 - Srečanje starejših občanov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke 04006 se pokrivajo stroški, ki nastanejo ob novoletnem srečanju starejših občanov Občine
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun porabe sredstev temelji na podlagi porabe v preteklih letih in je bil za leto 2013 načrtovan v višini
5.000,00 €. V prvem polletju leta 2013 je bilo realiziranih 1.088,00 € (21,8 %), in sicer za plačilo enega dela
stroškov srečanja s starejšimi občani in občankami, ki je bilo izvedeno v decembru 2012, obveznosti pa so
zapadle v plačilo v letu 2013.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04007 - Pomembne obletnice društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke 04007 se namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V Občini Mengeš se vsako leto namenijo sredstva za okrogle obletnice delovanja društev, ki imajo sedež v Občini
Mengeš. Sredstva so bila na osnovi predvidenih pomembnih obletnic v letu 2013 načrtovana v višini 4.800,00 €.
V prvem polletju ni bilo realizacije.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04039003 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
V Občini Mengeš razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pokrivajo naslednje proračunske
postavke:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

04010 Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje
04011 Redno vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občin
04013 Osnovna šola Mengeš
04014 VVZ Vrtec Mengeš
04015 Redno vzdrževanje objektov (Zajčeva vila, Slovenska,
Prešernova,…)
04016 Zdravstveni dom - enota Mengeš
04017 Osnovna šola Roje
04018 Kulturni dom Mengeš
04029 Odškodnina iz naslova denacionalizacije – poslovni
prostori Občine Mengeš
04030 Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju
društev
04031 Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na objektu Mladinski počitniški dom Krk
04032 Energetska sanacija OŠ Mengeš
06008 Zavarovanje
Skupaj

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

8.000,00
39.000,00
46.100,00
48.400,00

1.719,27
32.998,53
35.400,26
24.803,95

21,5
84,6
76,8
51,3

10.000,00

0,00

0,0

25.000,00
10.800,00
80.000,00

2.383,98
0,00
19.072,82

9,5
0,0
23,8

34.000,00

32.543,63

95,7

20.000,00

13.627,80

68,1

13.944,00

0,00

0,0

187.616,48
9.500,00
532.360,48

0,00
0,00
162.550,24

0,0
0,0
30,5

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene odvetniške storitve, storitve notarjev, za sodne
postopke in pravno svetovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 8.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali 1.719,27 €, kar
znaša 21,5 % sprejetega proračuna. Sredstva postavke smo porabili za odvetniške storitve (pravno svetovanje in
zastopanje v zadevi Berlot, obravnava v zadevi Poslovna cona Mengeš – SCT), katerih višino je težko
predvidevati v naprej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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04011 - Redno vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to postavko spada tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Mengeš in jih je potrebno
tekoče vzdrževati (kritje stroškov za električno energijo,rednih periodičnih pregledov naprav, stroškov tehničnega
varovanja objektov, stroškov čiščenja čistilnega in sanitarnega materiala, sliko-pleskarska in druga vzdrževalna
dela).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana glede na predvidena vzdrževalna dela, in sicer v višini 39.000,00 €. V
prvem polletju smo realizirali 32.998,53 €, kar predstavlja 84,6 % sprejetega proračuna. S te postavke smo pokrili
stroške varovanja, električne energije, stroške telekomunikacijskih storitev ter manjša popravila (izdelava novih
ključev in zamenjava ključavnic na nekaterih objektih), izvedli popravilo vhoda v poslovno stavbo Občine Mengeš,
vključno z namestitvijo avtomatskih vrat, zamenjali dotrajano klimatsko napravo v prostorih Knjižnice Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04013 - Osnovna šola Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena investicijskim in operativnim izdatkom v zvezi z Osnovno šolo Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 46.100,00 € in v prvem polletju realizirana v višini 35.400,26 €
(76,8 %). Izvedena je bila delna sanacija strešne kritine, pregled in meritve strelovodnih naprav, popravilo
vodovodne instalacije ter izdelano poročilo za energetsko sanacijo Osnovne šole Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0004 04013 - Osnovna šola Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno in predvsem varno izvedbo pouka v Osnovni šoli Mengeš, zato so v okviru
načrta razvojnih programov sredstva namenjena investicijskim in operativnim izdatkom v zvezi z Osnovno šolo
Mengeš ter izvedbi protipotresne sanacije.
Projekt je v izvajanju od leta 2008 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za pripravo vloge za prijavo na javni razpis za
energetsko sanacijo Osnovne šole Mengeš , pregled in meritve strelovodnih naprav na objektu Osnovne šole
Mengeš, za popravilo poškodovanega umivalnika, za izdelavo in montažo dvokrilnih alu vhodnih vrat s
samozapiralom, za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (PID) in projektne dokumentacije za energetsko
sanacijo Osnovne šole Mengeš ter za stroške tehničnega pregleda Osnovne šole Mengeš.
04014 – VVZ Vrtec Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena operativnim stroškom, vzdrževanju Vrtca Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so predvidena skladno z NRP in so bila za leto 2013 načrtovana v višini 48.400,00 €. V prvem polletju
smo realizirali 24.803,95 € (51,3 %) sredstev, in sicer 4.490,75 € za plačilo obresti za kredit, za delilno kuhinjo v
najetih prostorih v objektu »Zorman« in za predelavo ter montažo opreme v dveh igralnicah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za operativne stroške in vzdrževanje Vrtca Mengeš.
04015 - Redno vzdrževanje objektov (Zajčeva vila, Slovenska, Prešernova, …)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi s postavke 04015 se financira redno investicijsko vzdrževanje Zajčeve vile ter objektov in prostorov na
Slovenski, Prešernovi, Kolodvorski in Glasbilarski ulici.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 določena glede na predvidena vzdrževalna dela, in sicer v višini 10.000,00 €. V
prvem polletju leta 2013 sredstva še niso bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04016 - Zdravstveni dom – enota Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 04016 se financira tekoče vzdrževanje prostorov v Zdravstvenem domu Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so določena na osnovi obsega in dinamike dela v preteklih letih in so bila za leto 2013 načrtovana v
višini 25.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali 2.383,98 € (9,5 %) sredstev za redna vzdrževalna dela
(pregled gasilskih aparatov, pregled vrat) ter druge redne periodične preglede opreme – kotlovnica. Manjša
obrtniška dela (popravilo svetilk, servis vrat in popravila vodovodne inštalacije).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0005 04016 – Zdravstveni dom – enota Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno in varno poslovanje koncesionarjev, ki v ZD Mengeš opravljajo zdravniško
in stomatološko dejavnost. Projekt je v izvajanju od leta 2011 in bo trajal predvidoma do leta 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotavljala sredstva za redna vzdrževalna dela, manjša obrtniška
dela in tekoča popravila.
04017 – 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 in dolžnosti (14 % delež).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so določena na osnovi ustanoviteljskih pravic in dolžnosti, tako da so bila za leto 2013 načrtovana v
višini 10.800,00 €, realizacije na postavki v prvem polletju še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04018 - Kulturni dom Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana glede na predvidena vzdrževalna dela v višini 80.000,00 € in v prvem
polletju realizirana v višini 19.072,82 € (23,8 %), in sicer so bila sredstva porabljena za zamenjavo dvoranskih
stolov, za popravilo elektroinstalacij in stopniščnih oblog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0007 04018 – Kulturni dom Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno in varno izvajanje kulturnih prireditev v Kulturnem domu Mengeš. Projekt je
v izvajanju od leta 2009 in bo predvidoma zaključen do konca leta 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za redna vzdrževalna dela, redne periodične
preglede naprav in opreme ter tekoča popravila.
04029 – Odškodnina iz naslova denacionalizacije – poslovni prostori Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki 04029 so namenjena za kritje stroška odškodnine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 so bila sredstva načrtovana v višini 34.000,00 € ter v prvi polovici leta tudi realizirana v znesku
32.543,63 (95,7 %), in sicer za plačilo tretjega obroka odškodnine Župniji Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti. Znesek je sestavljen iz tretjega obroka odškodnine v višini
29.250,00 € in obresti 3.293,63 € od 1.4.2011 do 15.02.2013.
04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 04030 se financira investicijsko vzdrževanje občinskih prostorov za nemoteno delovanje društev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 je bilo planiranih 20.000,00 €, porabljenih pa 13.627,80 € (68,1 %). Porabljena sredstva so bila
namenjena zamenjavi oken v prostoru Kulturnega doma Mengeš, kjer deluje šahovsko društvo, izvedla so se
slikopleskarska in elektroinštalacijska dela v objektu »Naš Slamnik«.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04031 – Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na objektu Mladinski počitniški dom Krk
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 04031 se financira izvedba investicijsko vzdrževalnih del in sicer obnova stavbnega ovoja, zamenjava
strešnih svetlobnih kupol, menjava stavbnega pohištva,…
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 je bilo planiranih 13.944,00 €, v prvem polletju pa še ni bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04032 – Energetska sanacija OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 04031 se financira energetska sanacija OŠ, ki jo sofinancira EU.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

35

Za leto 2013 je bilo planiranih 187.616,48,00 €, realizacije pa v I. polletju še ni bilo, ker še nismo prejeli odločitve
Ministrstva za infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Mengeš je pripravila projekte, realizacija bo v drugem polletju.
06008 - Zavarovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranju stroškov zavarovanja (požarno, vlomno, odgovornostno)
objektov in vozil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 9.500,00 € glede na porabo v preteklih letih in v prvem polletju
še niso bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN
V Občini Mengeš program sofinanciranja dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin pokriva naslednji
podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

06029002 Delovanje zvez občin
Skupaj 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin,
ožjih delov občin in zvez občin

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

35.400,00

14.750,00

41,7

35.400,00

14.750,00

41,7

06029002 - DELOVANJE ZVEZ OBČIN
V Občini Mengeš delovanje zvez občin pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

06015 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

35.400,00

14.750,00

35.40000

14.750,00

Indeks:
2/1 (v %)

41,7
41,7

06015 - Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče,
Vodice in Trzin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 06015 so namenjena financiranju skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina postavke je določena na podlagi deleža Občine Mengeš pri rednem financiranju skupnega Medobčinskega
inšpektorata in redarstva in je bila za leto 2013 načrtovana v višini 35.400,00 €. V prvem polletju leta 2013 je bilo
realiziranih 41,7 % sredstev, to je 14.750,00 € za stroške delovanja in plače.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
V Občini Mengeš program dejavnosti občinske uprave pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

06039001 Administracija občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
06039002
za delovanje občinske uprave
Skupaj 0603 - Dejavnost občinske uprave

2

429.390,00

190.051,63

44,3

20.000,00

14.550,91

72,8

449.390,00

204.602,54

45,5

06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE
V Občini Mengeš administracijo občinske uprave pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

06001 Plače zaposlenih v občinski upravi
06002 Pisarniški in splošni material in storitve
06004 Strokovno izobraževanje zaposlenih
06005 Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in
požarne varnosti
06013 Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš in Domu počitka
Mengeš
06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

310.380,00
95.010,00
3.000,00

149.036,31
33.102,77
1.729,66

48,0
34,8
57,7

8.000,00

119,99

1,5

5.000,0

1.862,90

37,3

8.000,00
429.390,00

4.200,00
190.051,63

52,5
44,3

06001 - Plače zaposlenih v občinski upravi
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi števila zaposlenih in pričakovanih sprememb glede višine plač
in drugih dodatkov. Za leto 2013 je bilo načrtovanih 310.380,00 € sredstev, v prvem polletju pa realiziranih
149.036,31 € (48,0 %) sredstev za plače zaposlenim in druge prejemke v skladu s predpisi (boleznine, dodatek
na delovno dobo, regres za letni dopust, stroške prehrane in prevoza, delovno uspešnost, premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisane prispevke – za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za
porodniško varstvo). Z izpolnjevanjem obveznosti do zaposlenih smo sledili ciljem postavke in zagotavljali
izvajanje nalog občinske uprave, ki so določene z zakonskimi določili in občinskimi predpisi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
06002 - Pisarniški in splošni material in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki krijejo materialne in druge tekoče stroške občinske uprave, na primer stroške pisarniškega
materiala, stroške čiščenja poslovnih prostorov v upravni stavbi, stroške naročnin na revije, stroške časopisov,
stroške varovanja, stroške telefonov in mobitelov, stroške reprezentance, obratovalne stroške stavbe na
Slovenski cesti 30, druge operativne odhodke (vzdrževanje počitniških objektov, katerih solastniki smo skupaj z
ostalimi občinami bivše Občine Domžale) in različna dela za potrebe občine, ki jih opravljajo dijaki in študenti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina potrebnih sredstev je določena na podlagi porabe v preteklih letih in je bila za leto 2013 načrtovana v višini
95.010,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 33.102,77 € (34,8 %) sredstev. Cilji postavke so bili doseženi, saj
je Občina Mengeš zagotovila sredstva za materialne in druge stroške, kot na primer: stroške pisarniškega
materiala (papir, kuverte, škarje, kemični svinčniki, mape, pregradni kartoni, sponke, lepila) stroške čiščenja,
čistilnega in sanitarnega materiala, stroške varovanja prostorov, stroške naročnin na časopise, revije (Dnevnik,
Domžalske novice), stroške strokovne literature, RTV prispevka, stroške dela po pogodbi in dela preko
študentskega servisa ter izdatke za reprezentanco (material za pogostitev, …). S postavke 06002 se plačajo
stroški telekomunikacijskih storitev (Mobitel, Telekom), najemnine fotokopirnega stroja in obračuna kopij
(Micopy), poštnih in kurirskih storitev, vode in komunalnih storitev ter stroški vzdrževanja in popravila občinskega
avtomobila (Renault Kangoo Expression).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in
izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov. Za leto 2013 smo zato načrtovali 3.000,00 € sredstev in
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jih v prvem polletju realizirali 1.729,66 € (57,7 %) za stroške udeležbe zaposlenih na različnih delovnih posvetih,
seminarjih in strokovnih usposabljanjih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb in pogodbenih vrednosti s področja varstva pri delu in
požarne varnosti. Za leto 2013 je bilo načrtovanih 8.000,00 €, v prvem polletju je bilo realiziranih 119,99 € (1,5
%).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
06013 – Sofinanciranje javnih del v OŠ Mengeš in Domu počitka Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predvideva sredstva za javna dela v Osnovni šoli Mengeš (učna pomoč). Stroške za javna dela v Domu
počitka Mengeš (pomoč in varstvo za starejše, spremljanje in družabništvo) pa smo pokrili iz postavke 20001
Pomoč na domu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na postavki so predvidena glede na porabo v preteklih letih in so bila za leto 2013 načrtovana v višini
5.000,00 €, v prvem polletju pa realizirana v višini 1.862,90 €, kar predstavlja 37,3 % sprejetega proračuna. Cilj
postavke je bil zmanjšati brezposelnost in omogočiti nemoteno izvajanje vseh nalog Osnovne šole Mengeš, kar
se je uspešno zagotavljalo v prvem polletju letošnjega leta in v drugi polovici šolskega leta 2012/2013.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka financira delo po avtorskih pogodbah in pogodbah o delu za potrebe izvajanja določenih nalog, za
katere Občina Mengeš nima vedno zadostnega kadra.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 8.000,00 € in v prvem polletju realizirana v višini 4.200,00 €
(52,5 %) za notranjo revizijo na področju zaključnega računa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

06039002 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE
OBČINSKE UPRAVE
V Občini Mengeš razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave pokriva
naslednja proračunska postavka:
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Postavka

06003 Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

20.000,00
20.000,00

Indeks:
2/1 (v %)

14.550,91
14.550,91

72,8
72,8

06003 - Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje opreme in objekta, v katerem deluje
Občina Mengeš, za pogodbeno vzdrževanje, podporo programske opreme s stroški vzdrževanja, LN licence,
aplikacije APIS, poslovni paket in državno hrbtenico.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 20.000,00 € in v prvem polletju realizirana v višini 14.550,91 €
(72,8 %). S postavke 06003 smo financirali računalniške storitve, in sicer sistem registracije delovnega časa
(Jantar), sistem računovodskih programov (Grad), pravno-informacijski portal (IUS Software), SPIS (SRC) in
vzdrževanje računalniške oziroma programske opreme po pogodbi (Powercom), za čiščenje odtočne instalacije v
sanitarijah, za izdelavo in montažo vrat v poslovnih prostorih občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
V Občini Mengeš program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Skupaj 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
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Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

16.700,00
58.104,00

8.322,97
34.047,97

49,8
58,6

74.804,00

42.370,94

56,6

07039001 - PRIPRAVLJENOST SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
V Občini Mengeš pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč pokrivajo naslednje proračunske
postavke:

Postavka

07001 Usposabljanje enot za zaščito in reševanje
07002 Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za
zaščito in reševanje
07003 Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

5.550,00

5.543,35

99,9

9.400,00

2.779,62

29,6

1.750,00
16.700,00

0,00
8.322,97

0,0
49,8

07001 - Usposabljanje enot za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ta postavka je namenjena usposabljanju pripadnikov civilne zaščite. V okviru 22. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1) se mora vsak pripadnik civilne zaščite usposabljati za
opravljanje nalog v skladu s predpisi. Gre na primer za dodatna usposabljanja enot prve pomoči, občinskega
štaba civilne zaščite ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru prostovoljnih gasilskih društev v Občini
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme štab civilne zaščite. Za leto
2013 je bilo načrtovanih 5.550,00 € in v prvem polletju realiziranih 5.543,35 €, kar predstavlja 99,9 % sprejetega
proračuna. S pomočjo sredstev te postavke je Občina Mengeš pokrila tekoče stroške (stroške električne energije,
telefonov,…), stroške za delo po pogodbi, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje in stroške prevoza za člane enot za zaščito in reševanje. Poleg tega smo
omogočili tudi usposabljanje operativnih gasilcev in na ta način poskušali zagotoviti dobro pripravljenost in
usposobljenost štaba civilne zaščite ter zaščitno-reševalnih enot, ki so pristojne za ukrepanje ob naravnih in
drugih nesrečah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07002 - Tehnično reševanje in osnovno opremljanje enot za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07002 pokriva sejnine za delo območnega štaba civilne zaščite, nakup opreme in drugih stroškov
rednega delovanja enot za zaščito in reševanje v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 9.400,00 € in v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini
2.779,62 € (29,6 %). Občina Mengeš je s pomočjo sredstev postavke pokrila stroške nakupa opreme za člane
štaba Civilne zaščite (uniforme in drugih nujnih pripomočkov) in telekomunikacijskih storitev (plačilo stroškov
telefona za potrebe enote civilne zaščite).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07003 - Zavarovanje pripadnikov civilne zaščite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena obveznemu in dodatnemu zavarovanju pripadnikov civilne zaščite na
usposabljanjih in intervencijah, za organiziranje sprejema ob dnevu civilne zaščite in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.750,00 €. Realizacije v prvem polletju 2013 še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07039002 - DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
V Občini Mengeš delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

07004 Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš
07011 Požarne takse za dejavnost društev
07012 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev
07013 Pomembne prireditve prostovoljnih gasilskih društev v OM
07018 Zdravniški pregledi operativnih gasilcev
07019 Delo z mladimi na področju gasilstva
07021 Sofinanciranje servisnih pregledov izoliranih dihalnih aparatov
Skupaj

Sprejeti
2013 (v
€)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

15.814,00
9.000,00
15.814,00
3.537,00
4.300,00
8.139,00
1.500,00
58.104,00

7.907,00
757,98
7.906,99
3.537,00
4.300,00
8.139,00
1.500,00
34.047,97

Indeks:
2/1 (v %)
50,0
8,4
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
58,6

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti požarne varnosti in programov za vodenje ter
organizacijo usposabljanja, tekmovanja in proslave gasilskih društev ter izobraževanja mladih gasilcev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana na osnovi porabe v preteklem letu in načrtov gasilskih društev ter
Gasilske zveze Mengeš v višini 15.814,00 €. Realizacija v prvem polletju je bila 50 %, saj smo porabili 7.907,00
€, in sicer za stroške dotacij za redno dejavnost Gasilske zveze Mengeš, ki deluje na območju Občine Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 društev, in sicer pri
usposabljanju in opremljanju operativnih izvajalcev gasilske javne službe.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pravica porabe sredstev temelji na veljavni zakonodaji in je bila za leto 2013 načrtovana v višini 9.000,00 €, v
prvem polletju pa realizirana v višini 757,98 € (8,4 %). Občina Mengeš je izplačala požarne takse PGD Mengeš,
PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07012 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07012 ima na razpolago sredstva za različne dejavnosti gasilskih društev. Sredstva so namenjena za
izvedbo programov društev, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, preventivo, izobraževanje
in usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, intervencije, zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in odgovornosti, delo z mladino, veterani in druge naloge.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih, in sicer v višini 15.814,00 €. V prvem
polletju je bilo realiziranih 7.906,99 € oziroma 50,0 % sredstev sprejetega proračuna, ki so bila namenjena redni
dejavnosti PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07013 - Pomembne prireditve prostovoljnih gasilskih društev v Občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših prireditev gasilskih društev v Občini Mengeš, kot
so na primer meddruštvena tekmovanja ženskih, moških, veteranskih in mladinskih desetin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 3.537,00 € in v prvem polletju tudi v celoti porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07018 - Zdravniški pregledi operativnih gasilcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 07018 pokriva stroške za sofinanciranje zdravniških pregledov operativnih gasilcev, ki so obvezna.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 4.300,00 € in v prvem polletju tudi v celoti porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07019 - Delo z mladimi na področju gasilstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju strokovnega usposabljanja mladih, izvedbi natečajev,
organizaciji mladinskih tekmovanj in mladinskega tabora in drugih dejavnosti, ki vključujejo mlade gasilce.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 8.139,00,00 € in že v celoti realizirana kot dotacija Gasilski zvezi
Mengeš za delo z mladimi na tem področju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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07021- Sofinanciranje servisnih pregledov izolirnih dihalnih aparatov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju servisnih pregledov izolirnih dihalnih aparatov (IDA), kateri
so ključni za varno delo operativnega gasilca na intervenciji v zaprtih prostorih. S temi sredstvi se bo sofinanciral
servisni pregled štirih IDA naprav letno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 1.500,00 € in že v celoti realizirana kot dotacija Gasilski zvezi
Mengeš za servisne preglede IDA naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

11 - KMETIJSKO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
V Občini Mengeš program reforme kmetijstva in živilstva pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Skupaj 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

15.600,00
15.600,00

2

3.013,06
3.013,06

19,3
19,3

11029001 - STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU
V Občini Mengeš strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

11010 Zagotavljanje tehnične podpore
11011 Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejav.
11013 Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

6.000,00
6.000,00
3.600,00
15.600,00

13,91
2.999,15
0,00
3.013,06

Indeks:
2/1 (v %)
0,2
50,0
0,0
19,3

11010 – Zagotavljanje tehnične podpore
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva smo namenili za zagon in delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu, kjer bodo lahko občani in ostali
obiskovalci kupili domače doma pridelane proizvode, ki jih bodo ponudili lokalni kmetje oziroma nosilci kmetijskih
gospodarstev iz Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 6.000,00 €, realizirano pa 13,91 € (0,2 %). Sredstva so bila
porabljena za delovanje lokalne kmečke tržnice v Mengšu.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
11011 – Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za društva, ki delujejo na področju kmetijstva. S temi sredstvi se
zagotavlja tehnična podpora društvom 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).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2013 je bilo načrtovanih 6.000,00 € sredstev, realizirano pa 2.999,15 € (50,0 %). Na javni razpis so se
prijavila tri društva s področja kmetijstva in sicer Čebelarsko društvo Mengeš, Lovska družina Mengeš in
Združenje za medsosedsko pomoč – Strojni krožek Pšata – Bistrica. Vsa tri društva so uspešno kandidirala na
javnem razpisu. Sredstva so bila izplačana kot dotacije društvom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 3.600,00 €, vendar v prvem polletju letošnjega leta še ni bilo
realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1103 - SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU
V Občini Mengeš program splošnih storitev v kmetijstvu pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Skupaj 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
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4.000,00
4.000,00

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

2.541,30
2.541,30

63,5
63,5

11039002 - ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI
V Občini Mengeš zdravstveno varstvo rastlin in živali pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

11005 Zavetišče za male živali
Skupaj

4.000,00
4.000,00

Indeks:
2/1 (v %)

2.541,30
2.541,30

63,5
63,5

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati, zato smo za leto 2013 predvideli 4.000,00 €. V prvem polletju je
bilo realiziranih 2.541,30 € (63,5 %) odhodkov za ulove in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk), s čimer se
sledi ciljem postavke in izpolnjujejo zakonske obveznosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
1104 - GOZDARSTVO
V Občini Mengeš program gozdarstva pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Skupaj 1104 - Gozdarstvo

2

4.600,00
4.600,00

0,00
0,00

0,0
0,0

11049001 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
V Občini Mengeš vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

11006 Gozdne ceste
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

4.600,00
4.600,00
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0,00
0,00

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
0,0

11006 - Gozdne ceste
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena gradnji, rekonstrukciji in tekočemu vzdrževanju gozdnih cest ter druge
infrastrukture (gozdne vlake).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višino sredstev smo predvideli na osnovi porabe v preteklih letih, zato smo za leto 2013 načrtovali 4.600,00 €,
vendar v prvem polletju letošnjega leta realizacije ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA
V Občini Mengeš program cestnega prometa in infrastrukture pokrivajo naslednji podprogrami:
Podprogram

13029001
13029002
13029003
13029004
13029006

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Urejanje cestnega prometa
Cestna razsvetljava
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Skupaj 1302 - Cestni promet in infrastruktura

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

1

2

385.800,00
190.000,00
39.000,00
121.000,00
10.000,00
745.800,00

Indeks:
2/1 (v %)

279.311,56
36.089,18
12.290,28
47.721,68
1.474,40
376.887,10

72,4
19,0
31,5
39,4
14,7
50,5

13029001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
V Občini Mengeš upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

13001 Javne prometne površine
13002 Zimska služba
13003 Propusti, mostovi in ograje
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

3

195.800,00
180.000,00
10.000,00
385.800,00

170.640,00
205.160,00
10.000,00
385.800,00

73.360,66
205.158,90
792,00
279.311,56

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

37,5
114,0
7,9
50,5

42,9
100,0
7,9
50,5

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 pometanje, košnja, popravilo bankin, udarnih jam, nasipanje makadamskih cestišč, čiščenje lovilnih
jaškov in ponikalnic ter asfaltiranje krajših odsekov cestišč. Gre za predvsem redna vzdrževalna dela in
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nepredvidena popravila, ki so potrebna sanacije po nastanku večjih poškodb, ker le-te ogrožajo varnost v
cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 195.800,00 € in v prvem polletju leta 2013 realizirana v višini
73.360,66 € (37,5 %). V okviru tega je Občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje javnih površin (strojno in
ročno pometanje javnih površin, čiščenje parkirnih površin in avtobusnih postajališč), druga manjša popravila
cest, bankin in hitrostnih ovir ter izvedla nekatere večje investicije. Del sredstev pa je bil namenjen drugim
operativnim izdatkom, kot je izobešanje zastav ob praznikih in nakup drobnega materiala (koši za smeti, vrečke
za pasje iztrebke, …) ter plačilu goriva za službeno vozilo. Na ta način smo sledili glavnemu cilju postavke, to je
vzdrževanju javnih prometnih površin, kar je bistveno za varnost udeležencev v prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0002 13001 - Javne prometne površine
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za redno vzdrževanje in adaptacijo javnih prometnih
površin, kamor je vključeno tudi pometanje, košnja trave in popravilo bankin, udarnih jam, nasipanje
makadamskih cestišč, čiščenje lovilnih jaškov in ponikalnic ter asfaltiranje krajših odsekov cestišč.
Projekt je v izvajanju in bo trajal predvidoma do konca leta 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš v okviru projekta izvedla tekoče vzdrževanje javnih površin, nekaj
manjših popravil cest, bankin in hitrostnih ovir ter nekaj nekoliko večjih investicij na tem področju.
13002 - Zimska služba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajanje zimske službe je ena izmed prednostnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času
na območju občine Mengeš. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora Občina Mengeš zagotoviti
dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po
vsakodnevnih opravkih) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo javne razsvetljave,
dostop policiji in medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru
sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska služba se začne izvajati po pogodbi 15. 11. tekočega leta in
zaključi 15. 3. naslednje leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 180.000,00 €. V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih
205.158,90 € (114 % sprejetega proračuna, oziroma 100 % veljavnega proračuna) za izvajanje zimske službe
(del stroškov za opravljanje in izvajanje zimske službe konec leta 2012 je zapadlo v plačilo v začetku letošnjega
leta, ker se realizacija upošteva glede na plačila). Zimska služba je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru
pogodbe za zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Mengeš. Izbrani pogodbeni partner je
podjetje Grasto d.o.o. iz Domžal, s pomočjo katerega Občina Mengeš zagotavlja dostopnost in prevoznost javnih
poti in cest v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13003 - Propusti, mostovi in ograje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se financira sanacija poškodb na mostovih, čiščenje naplavin pod mostovi, obnova mostičkov in ograj
ob potokih.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.000,00 €, v prvem polletju letošnjega leta pa realizirana v
višini 792,00 € (7,9 %). V okviru tega so bile odstranjene naplavine pod mostom Jarška cesta Mengeš in
popravljena trim steza (odstranitev stare in namestitev nove ograje).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

13029002 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST
V Občini Mengeš investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

13006 Ceste Dobeno
13008 Dokumentacija komunalnih investicij
13044 Cesta Mengeš - Koseze
13059 Trg pod kostanji
13073 Ulice v Malem Mengšu – Jelovškova, Ropretova,
Rašiška, Šubičeva
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

30.000,00
60.000,00
40.000,00
10.000,00

0,00
36.089,18
0,00
0,00

0,0
60,2
0,0
0,0

50.000,00

0,00

0,0

190.000,00

36.089,18

19,0

13006 – Ceste Dobeno
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena obnovi cest na Dobenem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 načrtovali v višini 30.000,00 € skladno z NRP, v prvem polletju še ni bilo
realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0012 13006 – Ceste Dobeno
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Pripravljena dokumentacija za obnovo cca 300 m ceste, ki bo realizirana v drugem poletju.
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 ter izdelavi strokovnih
mnenj in podobno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 načrtovali v višini 60.000,00 € skladno z NRP. V prvem polletju letošnjega leta
je bilo realiziranih 36.089,18 € (60,2 %) in sicer za projekte obnove cest in ostale komunalne infrastrukture.največ na severnem delu Mengša.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0013 13008 - Dokumentacija komunalnih investicij
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izdelavo in pripravo projektne dokumentacije, ki
jo potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študije o izvedljivosti projektov ter izdelavo strokovnih
mnenj in podobno.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš pridobila potrebno dokumentacijo za nekatere prihodnje investicije.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 načrtovali v višini 40.000,00 vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0022 13044 - Cesta Mengeš - Koseze
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so sredstva namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za vzdrževalna in
obnovitvena dela ceste Mengeš - Koseze.
Projekt je v izvajanju od leta 2009 in bo trajal predvidoma do konca leta 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Mengeš je v prvi polovici letošnjega leta zagotovila sredstva za popravilo, razširitev in preplastitev lokalne
ceste, kar predstavlja pomemben napredek v okviru projekta. Obnova v manjšem obsegu je planirana v
septembru.
13059 - Trg pod kostanji
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 13059 so bila v letu 2010 namenjena izvedbi natečaja za idejno zasnovo
ureditve 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 s tem zaključil
podobo in ponudbo parka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 € skladno z NRP, vendar do realizacije v prvem
polletju letošnjega leta ni prišlo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0049 13059 - Trg pod kostanji
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V prvi polovici leta smo pri avtorjih osnovnega projekta preureditve Trga pod kostanji naročili popravljen
projekt glede na lokacijske zahteve (lokal, javno stranišče). Izdelan mora biti do sredine avgusta, ko se po
potrditvi, nadaljujejo nadaljnji izvedbeni postopki. Z lastnikom lokala se dogovarjamo o celotni zasnovi in izvedbi
in smo dobili pozitiven pristop obeh strani.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Pri projektu v prvem polletju leta 2013 še ni bilo realizacije na tem projektu.
13073 – Ulice v Malem Mengšu – Jelovškova, Ropretova, Rašiška, Šubičeva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 13073 so namenjena obnovi komunalne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 načrtovali v višini 50.000,00 € skladno z NRP, realizacije še ni bilo, saj
projektna dokumentacija še ni pripravljena..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-12-00029 13073 – Ulice v Malem Mengšu – Jelovškova, Ropretova, Rašiška, Šubičeva
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za obnovo komunalne infrastrukture (obnova
ceste,JR) .
.
13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA
V Občini Mengeš urejanje cestnega prometa pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

13018 Talna prometna signalizacija
13019 Prometni in neprometni znaki
13020 Svetlobna prometna signalizacija
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

19.000,00
10.000,00
10.000,00
39.000,00

0,00
9.354,25
2.936,03
12.290,28

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
93,5
29,4
31,5

13018 - Talna prometna signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena vzdrževanju horizontalne prometne signalizacije, torej talnih obeležij na javnih
prometnih površinah v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 19.000,00 € na osnovi realizacije v preteklih letih, vendar
realizacije v prvem polletju leta 2013 še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13019 - Prometni in neprometni znaki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se financira zavarovanje, popravilo ali zamenjava prometnih in neprometnih znakov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.000,00 € in v prvem polletju realizirana v višini 9.354,25 €
(93,5 %) za nakup različnih prometnih znakov (omejitev hitrosti, območje omejene hitrosti, ulične table in
ogledala) ter za razna popravila prometnih znakov (prelepitev table, zamenjava drogov, celotno popravilo
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prometnega znaka po prometni nesreči) in nabavo prometne opreme - montažne hitrostne ovire, vključno z
označitvijo. Na ta način smo delovali v skladu s ciljem zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13020 - Svetlobna prometna signalizacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju svetlobne prometne signalizacije, na primer posegom na
semaforjih (sanacija, prestavljanje ure …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil za leto 2013 načrtovan v višini 10.000,00 € na osnovi porabe v preteklih letih, realiziran pa v
prvem polletju v višini 2.936,03 € (29,4 %) za redno vzdrževanje semaforjev v občini, s čimer se sledi cilju
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA
V Občini Mengeš cestno razsvetljavo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

13022 Stroški električne energije za javno razsvetljavo
13023 Redno vzdrževanje JR
13024 Obnova javne razsvetljave
13070 Stroški izvajanja koncesijske dejavnost
13071 Prihranek električne energije – plačilo koncesionarju
za investicijo
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

40.000,00
0,00
30.000,00
31.000,00

27.082,28
0,00
16.471,24
4.168,16

67,7
0,0
54,9
13,4

20.000,00

0,00

0,0

121.000,00

47.721,68

39,4

13022 – Stroški električne energije za javno razsvetljavo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13022 je namenjena plačevanju električne energije in omrežnine za cestno javno razsvetljavo in
plačevanju stroškov tokovine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 40.000,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 27.082,28 €, kar
predstavlja 67,7 % sprejetega proračuna. S sredstvi postavke se zagotavlja nemoteno oskrbo z električno
energijo za javno razsvetljavo in na ta način prispeva k večji prometni varnosti na javnih cestah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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13024 - Obnova javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za obnovo javne razsvetljave in odpravljanje vzrokov ponavljajočih se okvar.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 30.000,00 €, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 16.471,24 €
(54,9 %) sredstev za stroške priključitve na omrežje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0010 13024 – Obnova javne razsvetljave.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno delovanje javne razsvetljave v Občini Mengeš.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za priključitev na omrežje.
13070 – Stroški izvajanja koncesijske dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13070 je namenjena kot prihodek koncesionarja pri izvajanju javne službe vzdrževanja javne
razsvetljave. Letno plačilo koncesijske dejavnosti je določeno s formulo in sicer ( referenčna poraba (v kWh) el.
energije) x 0,9 + poraba na novo-inštalirani moči –> dejanska poraba (v kWh) el. energije x povprečna cena el.
energije v tekočem letu pogodbe (EUR/kWh) + referenčni stroški vzdrževanja x 0,9+ stroški vzdrževanja novoinštalirane razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 31.000,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 4.168,16 € (13,4
%)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13071 – Prihranek električne energije – plačilo koncesionarju za investicijo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13071 je namenjena plačilu prihranka na električni energiji, ki je nastal z zamenjavo svetlobnih teles
(Koncesijska pogodba).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 20.000,00 €. V prvem polletju še ni bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13029006 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST
V Občini Mengeš investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

13026 Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina - Mengeš
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

10.000,00
10.000,00

1.474,40
1.474,40

Indeks:
2/1 (v %)
14,7
14,7

13026 - Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina - Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunske postavke 13026 se financira storitve in dela izgradnje mengeške obvoznice. Zaradi varčevalnih
ukrepov v državnem proračunu ni zagotovljenih sredstev za dokončanje obvoznice. Župan je podvzel vse
aktivnosti, da se v državnem proračunu oblikuje proračunska postavka in namenijo sredstva še za dokončanje
Mengeške obvoznice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 skladno z NRP načrtovali v višini 10.000,00 € ter v prvi polovici leta realizirali
1.474,40 € sredstev oziroma 14,7 % planiranih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0029 13026 - Obvoznica Mengeš z glavno cesto Krtina - Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena za ponovno aktiviranje projekta in sredstva za izgradnjo
objektov, ki predstavljajo navezavo obstoječih cestnih povezav na krožišča obvoznice.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 so bile financirane nekatere aktivnosti v zvezi s ponovnim aktiviranjem posameznih investitorjev
(DRSC, DARS) za nadaljevanje gradnje.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI
V Občini Mengeš program pospeševanja in podporo gospodarski dejavnosti pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Skupaj 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti

2

4.000,00

2.210,67

55,3

4.000,00

2.210,67

55,3

14029001 - SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
V Občini Mengeš spodbujanje razvoja malega gospodarstva pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

14001 Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva
Skupaj
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4.000,00
4.000,00

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

2.210,67
2.210,67

55,3
55,3

14001 - Sofinanciranje izobraževanja malega gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke 14001 smo namenili za odprtje VEM točke v Mengšu, ki podjetnikom omogoča izobraževanje,
pridobivanje nepovratnih sredstev, svetovanje, pomoč pri registraciji podjetja in ostalih postopkov in brezplačne
delavnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 4.000,00 €, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 2.210,67 €
(55,3 %). Sredstva so bila namenjena za obnovo prostora v katerem deluje VEM točka. V prvem polletju je bilo
opravljenih preko 120 svetovanj, 16. registracij s.p. –jev in 42 ostalih postopkov, 5 ustanovitev d.o.o. – jev in 25
ostalih postopkov ter 6 delavnic. S tem je bil cilj postavke dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1403 - PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA
V Občini Mengeš program promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

14039001 Promocija občine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Skupaj 1403 - Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva

2

10.000,00
22.362,00

1.903,42
6.249,75

19,0
28,0

32.362,00

8.153,17

25,2

14039001 - PROMOCIJA OBČINE
V Občini Mengeš promocijo občine pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

01010 Promocija občine
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

10.000,00
10.000,00

1.903,42
1.903,42

Indeks:
2/1 (v %)
19,0
19,0

01010 - Promocija občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena promociji občine, prireditvam, ki so pomembne za promocijo občine,
predstavitvi kulturne dediščine in dejavnosti društev iz Občine Mengeš po Sloveniji in v tujini, predstavitvi naravne
dediščine ter drugim aktivnostim.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.000,00 € in v prvem polletju realizirana v višini 1.903,42 €
(19,0 %). Le-ta so bila v prvem polletju 2013 porabljena za različne vrste promocije Občine Mengeš in
organizacijo ter vodenje prireditev oziroma proslav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
V Občini Mengeš spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

14005 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Občini Mengeš
16035 Promocija turističnega območja Srca Slovenije – Zavod za
turizem in šport Kamnik
16036 Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana
16037 Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja –
RRA LUR
16038 Portal neprometnih vsebin – RRA LUR
16039 Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center
za razvoj Litija
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

4.500,00

2.249,75

50,0

3.003,00

0,00

0,0

650,00

0,00

0,0

1.800,00

0,00

0,0

1.000,00

0,00

0,0

11.409,00

4.000,00

35,1

22.362,00

6.249,75

28,0

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 in sicer preko izvedenega javnega razpisa za področje turističnih društev v občini
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 4.500,00 € na osnovi porabe v preteklih letih in v prvem polletju
leta 2013 realizirana v znesku 2.249,75 €. Na javnem razpisu sta uspešno kandidirali dve turistični društvi in sicer
Mengeš in Dobeno. Sredstva so bila namenjena kot dotacija obema turističnima društvoma
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16035 - Promocija turističnega območja Srca Slovenije – Zavod za turizem in šport Kamnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 16035 Občini Mengeš z Občinami Domžale, Kamnik, Trzin, Lukovica, Dol pri Ljubljani in Litija omogoča
sofinanciranje projekta promocije turističnega območja Srce Slovenije, ki bo promocijsko-izobraževalne narave
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(izdajanje skupnega časopisa, izvedba natečaja za spominek Srca Slovenije, izobraževanje turističnih vodičev,
trženje destinacije, predstavitev območja na sejmih in prireditvah in drugo).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 3.003,00 €, vendar realizacije v prvem polletju leta 2013 še ni
bilo. Konec meseca junija smo od ministrstva za regionalni razvoj dobili zeleno luč za nadaljevanje projekta, ki
mora biti končan do septembra 2014. Aktivnosti so že v polnem teku, in sicer po prvotni zasnovi, vendar z novimi
pristopi in vsebinami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

16036 – Regionalna destinacijska organizacija – Turizem Ljubljana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je deloma vključena tudi v programe RDO. Dejavnosti pa so posredno naslednje: promocija
regije, oblikovaje in izdelava promocijskega materiala, organizacija promocijskih in medijskih dogodkov v tujini,
zakupi oglaševalskega in medijskega prostora v tujih in domačih medijih, nadaljevanje nadgradnje spletne strani
turistične destinacije za RDO.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 650,00 €, vendar realizacije v prvem polletju leta 2013 še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

16037 – Sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja – RRA LUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tem programu se želi spodbujati interes za sodelovanje, povezovanje in iskanje razvojnih priložnosti v okviru
ljubljanske urbane regije. Občina sodeluje pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa in
izvedbenega načrta za obdobje od 2014 do 2020. Na ta način je možno pridobiti tudi državna in evropska
sredstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 1.800,00 €, vendar realizacije v prvem polletju leta 2013 še ni
bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16038- Portal neprometnih vsebin – RRA LUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V portal se je Občina vključila že v letu 2010, vendar se realizacija zaključka projekta pričakuje v zadnjem
obdobju leta 2013. Občina Mengeš sodeluje v portalu s tremi projekti oziroma potmi in sicer: Grebenska krožna
pot, Pot dveh bajerjev in kolesarska družinska pot Mengeško polje. Poti so zasnovane na principu novih
tehnologij usmerjanja (internet, pametni telefoni, GPS), podani pa so tudi vsi spremljajoči podatki o turističnih
zanimivostih ob poteh.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 1.000,00 €, vendar realizacije v prvem polletju leta 2013 še ni
bilo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16039- Območno razvojno partnerstvo Središča Slovenije – Center za razvoj Litija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru vključevanja je glavni namen partnerstva v razvoju 10 občin, ki sodelujejo v partnerstvu in sicer na
področju našega okolja, podjetništva in turizma. Projekti so mednarodni, na regionalnem nivoju in seveda lokalni.
Poleg tega je pomembno vključevanje v evropske in nacionalne partnerske mreže, kot so spremljanje in prijave
na evropske razpise, povezovanje akterjev območja v skupne projekte, spremljanje, promocija in diseminacija
projektov, udeležba na evropskih dogodkih za informiranje, mreženje in lobiranje. Pomembna pa je še podpora
partnerstva v zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore, koordinacija z RRA LUR itd.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 11.409,00 € in v prvi polovici leta 2013 realizirana v znesku
4.000,00 € (35,1 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje koordinacije RPSS. Glavne aktivnosti, ki so
bile realizirane v prvem polletju so: odprtje podjetniške VEM točke v Mengšu, odprtje energijske svetovalnice v
Dolu za občane iz občin RPSS, promocija Mengša v Biogradu na Moru, oblikovanje območnega razvojnega
partnerstva za obdobje 2014 – 2020, turistični portal za gostince, usposabljanje turističnih ponudnikov,
inovativnost v družbi in medgeneracijsko sodelovanje, sodelovanje na projektu Poly Sump v Italiji.
V okviru Razvojnega partnerstva je trenutno odprtih 20 projektov, ki so v večini financirani s strani države in z
evropskimi sredstvi. Vključevanje je pogojeno z našo aktivnostjo in sodelovanjem, predvsem pa interesnim
vključevanjem v projekte. Občane sedaj poglobljeno seznanjamo z objavami v lokalnem mesečnem glasilu
Mengšan.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR
V Občini Mengeš program zmanjševanja onesnaževanja, kontrolo in nadzor pokrivajo naslednji podprogrami:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

15029001
15029002
15029003

Zbiranje in ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadno vodo
Izboljšanje stanja okolja
Skupaj 1502 - Zmanjševanje onesnaževanja,
kontrola in nadzor
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Realizacija
Indeks:
I. polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

157.400,00
1.736.533,00
7.000,00

0,00
70.590,20
1.120,07

0,0
4,1
16,0

1.900.933,00

71.710,27

3,8

15029001 - ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO Ljubljana
V Občini Mengeš zbiranje in ravnanje z odpadki pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

15002 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO – Ljubljana
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

157.400,00
157.400,00

Indeks:
2/1 (v %)

0,00
0,00

0,0
0,0

15002 - Zbiranje in ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena zbiranju posebnih neindustrijskih odpadkov in vračilu takse za obremenjevanje okolja
zaradi odpadkov (prihodek na kontu 7047 - Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov), ki jo
glede na odločbo ministrstva Občina koristi za investicije na področju odlaganja odpadkov. Po posebni pogodbi
je namenjena gradnji RCERO Ljubljana.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so zakonsko določena in so bila za leto 2013 načrtovana v višini 157.400,00 €, vendar pa realizacije v
prvem polletju letošnjega leta še ni bilo - sredstva še niso bila prenesena na MO Ljubljana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
15029002 - RAVNANJE Z ODPADNO VODO
V Občini Mengeš ravnanje z odpadno vodo pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

13004 Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
13028 Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije S-del Mengša in
Grobeljska – kohezijski sklad
15004 JKP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik - vzdrževanje
15014 Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema
v Občini Mengeš
15015 Subvencije kanalizacija (pokrivanje stroškov do polne lastne cene)
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

20.000,00

0,00

0,0

1.531.983,00

26.464,93

1,7

59.550,00

17.088,42

28,7

85.000,00

0,00

0,0

40.000,00
1.736.533,00

27.036,85
70.590,20

67,6
4,1

13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 13004 so zagotovljena sredstva za nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej postavki smo za leto 2013 načrtovali skladno z NRP v višini 20.000,00 €, vendar v prvem polletju
še nič realizirali.

59

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0011 13004 – Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotoviti sredstva za nujna investicijska del komunalnih naprav v Občini Mengeš.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 Občina Mengeš ni realizirala nič odhodkov iz te postavke.
13028 – Obnova čistilne naprave, izgradnja kanalizacije S-del Mengša in Grobeljska – kohezijski sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije in obnovi CČN Kamnik – Domžale v okviru sofinanciranje EU.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej postavki smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.531.983,00 € skladno z NRP in v prvem polletju
realizirali v višini 26.464,93 € (1,7 %). Dolgoročni cilj postavke je zgrajena kanalizacija, priklop gospodinjstev na
kanalizacijsko omrežje in skrb za okolje. Zato je Občina Mengeš v prvem polletju letošnjega leta financirala
investicijsko in potrebno projektno dokumentacijo ter pripravo vloge za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada
EU.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0031 13028 – Obnova čistilne, kanalizacije - kohezija; CČN
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo objekta čistilne
naprave v zadrževalni bazen v povezavi s projektom Nadgradnje CČN Kamnik - Domžale.
Projekt je v izvajanju od leta 2009 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Mengeš je zaključila s pridobitvijo projektne dokumentacije, javnimi razpisi za pridobitev izvajalca gradnje
in nadzora gradnje ter oddala vlogo za pridobitev pomoči EU.
15004 - JKP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik-vzdrževanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav za zagotavljanje
obratovanja centralne čistilne naprave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 59.550,00 € in jih v prvem polletju realizirali 17.088,42 €, kar
predstavlja 28,7 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0012 15004 – JKP Centralna čistilna naprava.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno in varno delovanje JKP CČN Kamnik – Domžale.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš realizirala porabo proračunskih sredstev v višini 17.088,42 € za
nemoteno in varno delovanje JKP CČN Kamnik – Domžale.
15014 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena za gradnjo in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 85.000,00 € in jih v prvem polletju še nismo nič realizirali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0018 15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacije.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati nemoteno izvajanje kanalizacijskega sistema v Občini Mengeš.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotovila proračunska sredstva v višini 85.000,00 € za sanacijo
obstoječega omrežja, gradnjo krajših kanalov in izgradnjo kanalizacijskega omrežja v območju M18-22 (območje
IZI in zahodno).
15015 - Subvencije kanalizacija (Pokrivanje stroškov do polne lastne cene)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena pokrivanju razlike med najemnino, ki jo za najem kanalizacije plačuje občini
Mengeš JKP Prodnik in sredstvi, ki jih v ta namen lahko oblikuje v obračunu JKP Prodnik (=amortizacija). Razlika
nastaja zaradi prenizkih cen storitev za kanalizacijske storitve, ki jo JKP Prodnik obračuna uporabnikom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 40.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali 27.036,85 €, kar
predstavlja 67,6 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA
V Občini Mengeš izboljšanje stanja okolja pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

15005 Divja odlagališča
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

7.000,00
7.000,00

1.120,07
1.120,07

Indeks:
2/1 (v %)
16
16

15005 - Divja odlagališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena čistilnim akcijam, odstranitvi divjih odlagališč in odvozu avtomobilov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila v letu 2013 načrtovana v višini 7.000,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 1.120,07 €, kar
predstavlja 16,0% sprejetega proračuna. Občina Mengeš je v tem okviru podprla čistilno akcijo z nakupom
rokavic, vreč, odvozom smeti in organizacijo malice za sodelujoče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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1504 - UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV
V Občini Mengeš program upravljanja in nadzora vodnih virov pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Skupaj 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

2

55.000,00
55.000,00

2.210,40
2.210,40

4,0
4,0

15049001 - NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA
V Občini Mengeš načrtovanje, varstvo in urejanje voda pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

15006 Ureditev struge Pšate
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

55.000,00
55.000,00

Indeks:
2/1 (v %)

2.210,40
2.210,40

4,0
4,0

15006 - Ureditev struge Pšate
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena zagotavljanju pretočnosti in urejenosti vodotoka Pšate, odstranjevanju naplavin
ob mostovih in košnji razbremenilnika.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 55.000,00 € skladno z NRP ter v prvem polletju letošnjega leta
realizirali 2.210,40 € sredstev oziroma 4,0 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0001 15006 - Ureditev struge Pšate
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za pretočnost in urejenost vodotoka Pšate, za
odstranjevanje naplavin in grmičevja iz struge razbremenilnika kanala Pšate, ob mostovih in košnjo
razbremenilnika.
Projekt je v izvajanju od leta 2009 in bo trajal predvidoma do konca leta 2013.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je bila iz te postavke plačana ena košnja trave.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 - PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA
V Občini Mengeš program prostorskega in podeželskega planiranja in administracije pokriva naslednji
podprogram:
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Podprogram

16029003

Prostorsko načrtovanje
Skupaj 1602 - Prostorsko in
podeželsko planiranje in administracija

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

47.900,00

15.729,08

32,8

47.900,00

15.729,08

32,8

16029003 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE
V Občini Mengeš prostorsko načrtovanje pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

16002 Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
16004 Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš,
regijski projekti, študije, idejne zasnove
16040 Skupne študije RRA LUR
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

35.000,00

15.729,08

44,9

12.000,00

0,00

0,0

900,00
47.900,00

0,00
15.729,08

0,0
32,8

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 lokacijskih načrtov in izdelavo novih občinskih prostorskih aktov, projektno dokumentacijo in
izdelavo okoljskih poročil ter drugih okoljskih študij, ki so obvezne po predpisih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 35.000,00 € in v prvem polletju realizirali v višini 15.729,08 € (32,8
%). Občinski prostorski načrt bo posredovan Občinskemu svetu v sprejem na redni seji občinskega sveta v
mesecu septembru 2013.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0003 16002 – Razvoj prostora, urbanizem dokumentacija.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati sredstva za izdelavo strokovnih podlag in študij za pripravo sprememb in dopolnitev
veljavnih občinskih lokacijskih načrtov in izdelavo novih občinskih prostorskih aktov, projektno dokumentacijo in
izdelavo okoljskih poročil ter drugih okoljskih študij, ki so obvezne po predpisih.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je občina pridobila vsa mnenja k OPN, tako da se predvideva sprejem OPN na
septembrski seji – 2013.
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16004 - Dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti študije, idejne zasnove
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi te postavke 16004 se financirajo dolgoročni razvojni načrti Občine Mengeš, regijski projekti Občine
Mengeš v okviru RRA LUR in Centra za razvoj Litija.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 12.000,00 €, a v prvi polovici leta 2013 še ni bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16040 - Skupne študije RRA LUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje skupnih študij LUR-a, ki jih izvaja RRA LUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 900,00 € vendar realizacije v prvem polletju leta 2013 še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1603 - KOMUNALNA DEJAVNOST
V Občini Mengeš program komunalne dejavnosti pokrivajo naslednji podprogrami:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Oskrba z vodo
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Objekti za rekreacijo
Praznično urejanje naselij
Druge komunalne dejavnosti
Skupaj 1603 - Komunalna dejavnost

725.331,00
54.800,00
75.000,00
11.000,00
30.000,00
896.131,00

1

16039001
16039002
16039003
16039004
16039005

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

42.907,41
10.926,76
17.422,50
10.842,92
11.572,91
93.672,50

5,9
19,9
23,2
98,6
38,6
10,5

16039001 - OSKRBA Z VODO
V Občini Mengeš oskrbo z vodo pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

16005 Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
16041 Gradnja in investicijsko vzdrževanje
Vodovodnega sistema v občini Mengeš
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

457.331,00

19.375,32

4,2

248.000,00

7.575,64

3,1

16042 Subvencije vodovod (pokrivanje stroškov do
polne lastne cene)
Skupaj

20.000,00

15.956,45

79,8

725.331,00

42.907,41

5,9

16005 - Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 16005 so namenjena izgradnji vodooskrbnega sistema v okviru Kohezijskega
sklada in za izgradnji povezave na kamniški vodovodni sistem.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 457.331,00 € skladno z NRP. V prvem polletju je Občina Mengeš
realizirala 19.375,32 €, kar predstavlja 4,2% sprejetega proračuna. Izdelana je bila PGD dokumentacija in
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Nizka realizacija je posledica zamika terminskega plana (projekt za vse občine v
okviru vodo-oskrbe Domžale – Kamnik). Gradnja se predvideva po pridobitve odločbe, Občina je pridobila
izvajalca za gradnjo in nadzor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0034 16005 – Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Projekt traja od 2009 in bo trajal do konca leta 2015.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Vložena dopolnjena vloga na ministrstvo za MKO v okviru projekta Vodo-oskrba Domžale Kamnik (navezava na
vrtine in črpališča na Mengeškem polju).
16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 16041 so sredstva namenjena obnovi obstoječega vodovodnega sistema v Občini
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 248.000,00 € skladno z NRP in v prvi polovici leta 2013 realizirali
7.575,64 € sredstev oziroma 3,1 % načrtovanih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-110019 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so namenjena v glavnem obnovi vodovoda na območju Pod Grobeljsko cesto in na Severnem delu
Mengša ( vse skupaj z izgradnjo kanalizacije).
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt se bo predvidoma (po pridobitvi Odločbe za sofinanciranje kanalizacije) izvajal od jeseni 2013 dalje.
16042 – Subvencije vodovod (pokrivanje stroškov do polne lastne cene)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena pokrivanju razlike med najemnino, ki jo za najem vodovodnega omrežja
plačuje Občini Mengeš JKP Prodnik in sredstvi, ki jih v ta namen lahko oblikuje v obračunu JKP Prodnik
(=amortizacija). Razlika nastaja zaradi prenizkih cen storitev, ki se obračunavajo končnim potrošnikom.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000,00 € in v prvi polovici leta 2013 realizirali v znesku 15.956,45
€, kar predstavlja 79,8 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

16039002 - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST
V Občini Mengeš urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

16007 Pokopališče - urejanje, vzdrževanje, investicije
16034 Mrliške vežice – stroški investicijskega in
tekočega vzdrževanja
16048 Subvencije pokopališče (pokrivanje razlike stroškov)
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

19.800,00

19,36

0,1

10.000,00

0,00

0,0

25.000,00
54.800,00

10.907,40
10.926,76

43,6
19,9

16007 - Pokopališče - urejanje, vzdrževanje, investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke 16007 se namenijo za sanacijska dela pokopališča, redno vzdrževanje zelenic, odvoz smeti
pri pokopališču ter za stroške električne energije in vode na pokopališču.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 19.800,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 19,36 €, kar
predstavlja 0,1 % sprejetega proračuna. V tem okviru je Občina Mengeš pokrila stroške vzdrževanja digitalnega
katastra zemljišča, električne energije za javno razsvetljavo na pokopališču, vode in komunalnih storitev ter
tekoče vzdrževanje pokopališča, za kar je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Prodnik Domžale. Na ta način
smo sledili cilju postavke, saj smo zagotavljali urejenost pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0013 16007 – Pokopališče, urejanje, vzdrževanje, investicije
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotoviti sredstva za sanacijska dela na pokopališču.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš skrbela za urejenost pokopališča.
16034 - Mrliške vežice – stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki 16034 so namenjena obnovi, rednemu vzdrževanju in zavarovanju mrliških vežic.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej proračunski postavki smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 € skladno z NRP vendar pa v
prvi polovici leta 2013 sredstva še nismo realizirali.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0051 16034 - Mrliške vežice
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za obnovo in redno vzdrževanje mrliških vežic.
Projekt je v izvajanju od leta 2010 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Mengeš ni izvajala del na projektu.
16048 Subvencije pokopališče (pokrivanje razlike stroškov)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena pokrivanju razlike med najemnino za grobove in stroški , ki jih ima koncesionar
(JKP Prodnik ) z upravljanjem pokopališča. Razlika nastaja zaradi prenizkih cen najemnin za grobove.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej proračunski postavki smo za leto 2013 načrtovali v višini 25.000,00 €, v prvem polletju je bilo
realiziranih 10.907,40 € (43,6 %).

16039003 - OBJEKTI ZA REKREACIJO
V Občini Mengeš objekte za rekreacijo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

16012 Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki
16013 Otroška igrišča
16031 Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri
Mengšu, Topole
Skupaj

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

60.000,00
10.000,00

13.672,50
0,00

22,8
0,0

5.000,00

3.750,00

75,0

75.000,00

17.422,50

23,2

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 60.000,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 13.672,50 € za
redno strojno košnjo, popravilo lesenih zaščitnih ograj na trim stezi, dobavo in saditev enoletnic, kar predstavlja
22,8% sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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16013 - Otroška igrišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena financiranju tekočega in zahtevnejšega vzdrževanja otroških igrišč, košnje
trave, postavitvi košev za smeti, postavitvi in vzdrževanju klopi, čiščenju in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 €, skladno z NRP, vendar jih v prvem polletju še nismo
realizirali.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0014 16013 – Otroška igrišča.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati sredstva za tekoče in zahtevnejše vzdrževanje otroških igrišč, postavitvi košev za
smeti, postavitvi in vzdrževanju klopi, za urejenost in investicijsko vzdrževanje otroških igrišč.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš realizirala proračunske izdatke za namen proračunske postavke v
višini 96,00 € in sicer za nabavo in montažo sedišča za gugalnice na otroškem igrišču.
16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu, Topole
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 16031 so zagotovljena sredstva za redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka in Topole.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 5.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali 3.750,00 € (75,0 %) za
vodarino, kanalščino in smetarino (Prodnik) na športnih ploščadih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16039004 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ
V Občini Mengeš praznično urejanje naselij pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

16014 Novoletna okrasitev
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

11.000,00
11.000,00

10.842,92
10.842,92

Indeks:
2/1 (v %)
98,6
98,6

16014 - Novoletna okrasitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru nalog postavke se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih ulic in občinske stavbe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 je bilo načrtovanih 11.000,00 €, ki smo jih skoraj v celoti realizirali v začetku letošnjega leta, in sicer
v višini 10.842,92,00 € (98,6 %) za novoletno okrasitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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16039005 - DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI
V Občini Mengeš druge komunalne dejavnosti pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

13017 Opremljanje stavbnih
zemljišč s komunalnimi napravami
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

30.000,00

11.572,91

38,6

30.000,00

11.572,91

38,6

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej postavki so bila za leto 2013 načrtovana v znesku 30.000,00 € v skladu z NRP ter v prvi polovici
leta 2013 realizirana v znesku 11.572,91 €, kar predstavlja 38,6 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0037 13017 – Opremljanje zemljišč s komunalnimi napravami.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotoviti tekoče spremljanje in nadzor pri komunalnem urejanju naselij skladno s pripravljenimi
programi opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mengeš.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš izvajala nadzor nad izgradnjo komunalnega urejanja naselij in
ugotavljala skladnost izgradnje s pripravljenimi programi opremljanja teh stavbnih zemljišč v območju M25. V
območju se ureja tudi parcela, ki je v lasti Občine Mengeš in je namenjena stanovanjski gradnji.

1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE
V Občini Mengeš program spodbujanja stanovanjske gradnje pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Skupaj 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
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69.000,00
69.000,00

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

34.961,51
34.961,51

50,7
50,7

16059003 - DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU
V Občini Mengeš druge programe na stanovanjskem področju pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

16016 Republiška obveznost
16017 Stroški postopkov odkupljenih stanovanj
16018 Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

2.000,00
2.000,00
65.000,00
69.000,00

1.003,94
1.186,40
32.771,17
34.961,51

Indeks:
2/1 (v %)
50,2
59,3
50,4
50,7

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, 10 %
SOD).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 2.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 1.003,94 €
oziroma 50,2 % sprejetega proračuna. S pomočjo teh sredstev smo poravnali zakonsko določene obveznosti do
Stanovanjskega sklada in Slovenske odškodninske družbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16017 - Stroški postopkov odkupljenih stanovanj
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški postopkov odkupljenih stanovanj predstavljajo strošek obračunavanja obročnega odplačila stanovanja, ki
ga opravlja pogodbeni izvajalec.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 2.000,00 €, v prvem polletju pa realizirali 1.186,40 € (59,3 %)
sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj v lasti Občine Mengeš in poslovnih objektov
družbenega pomena, za plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih, stroške rednega
vzdrževanja in stroške rezervnega sklada.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 65.000,00 €. V prvem polletju je bilo realiziranih 32.771,17 €
sredstev oziroma 50,4 % sredstev sprejetega proračuna. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo zagotovili sredstva
za kritje stroškov električne energije za stanovanjske in poslovne objekte na Kolodvorski, Glasbilarski,
Slamnikarski in Slovenski, stroškov upravljanja in vodenja rezervnega sklada kot tudi za določena vzdrževalna in
druga dela (zamenjava stavbnega pohištva, slikopleskarska dela in drugo).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0015 16018 – Upravljanje stanovanj.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati redno investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov, katerih lastnica je
Občina Mengeš.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotavljala investicijsko vzdrževalna dela za stanovanja in
stanovanjske objekte, ki so v lasti Občine Mengeš.

1606 - UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN
STAVBNA ZEMLJIŠČA)
V Občini Mengeš program upravljanja in razpolaganja z zemljišči pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
Skupaj 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

2

95.000,00
60.000,00

45.252,62
44.072,87

47,6
73,5

155.000,00

89.325,49

57,6

16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
V Občini Mengeš urejanje občinskih zemljišč pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

16019 Obvladovanje premoženja
16020 Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)
16021 Geodetske izmere
Skupaj

25.000,00
20.000,00
50.000,00
95.000,00

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

19.045,13
12.466,46
13.741,03
38.097,11

76,2
62,3
27,5
33,1

16019 - Obvladovanje premoženja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za operativne izdatke obvladovanja premoženja (baza cestnih podatkov,
digitalizacija podatkov…).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 25.000,00 € skladno z NRP in jih v prvem polletju realizirali v višini
19.045,13 €, kar predstavlja 76,2 % sprejetega proračuna. V tem okviru je Občina Mengeš poravnala obveznosti
računalniških storitve podjetja Realis (PISO) na področju obvladovanja premoženja, odvetniških storitev ter
izdelave projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo in sofinanciranje izgradnje komunalne
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infrastrukture za občinsko zemljišče v M-25- Mali Mengeš. S sredstvi te postavke se tudi omogoča posodabljanje
baze cestnih podatkov ter izvajanje drugih nalog na področju obvladovanja premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0016 16019 – Obvladovanje premoženja.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotavljati sredstva za posodabljanje baz cestnih podatkov in drugih nalog občinske uprave na
področju obvladovanja premoženja.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš v okviru proračunskih sredstev zagotovila sredstva za posodobitev
baze cestnih podatkov za Občino Mengeš in izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo in
sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture za občinsko zemljišče v M-25- Mali Mengeš.
16020 - Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema urejanje lastništva in zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb, overovitve
ter zemljiškoknjižnih predlogov in plačilo drugih stroškov povezanih z urejanjem lastništva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000,00 € skladno z NRP. V prvem polletju je bilo realiziranih
12.466,46 € sredstev, kar predstavlja 62,3 % sprejetega proračuna. Občina Mengeš je na ta način pokrila
odvetniške in notarske storitve (kupoprodajne pogodbe, zemljiškoknjižni vpisi, overovitve podpisov…) ter davka
na promet z nepremičninami (DURS).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0017 16020 – Zemljiško –knjižni vpisi.
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotoviti sredstva v proračunu za urejanje lastništva in zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave
pogodb, overovitve ter zemljiškoknjižnih predlogov.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš realizirala odhodke na tej proračunski postavki v višini 9.787,84 €,
in sicer za plačilo računov za odvetniške in notarske storitve (kupoprodajne pogodbe, zemljiškoknjižni vpisi,
overovitve podpisov…) ter davka na promet z nepremičninami (DURS).
16021 - Geodetske izmere
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema geodetske izmere, ki so potrebne za začetek realizacije novogradenj,
rekonstrukcij, oziroma urejanje neurejenih lastniških razmerij iz preteklosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi NRP, zato smo za leto 2013 načrtovali 50.000,00 € in jih v
prvem polletju realizirali v višini 13.741,03 € (27,5 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0038 16021 - Geodetske izmere
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za geodetske izmere, ki so potrebne za začetek
realizacije novogradenj, rekonstrukcij, oziroma urejanje neurejenih lastniških razmerij iz preteklosti.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
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V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za potrebe geodetskih izmer, parcelacij in
ureditev mej, tako za novo načrtovane investicije kakor za urejanje neurejenih lastniških razmerij iz preteklosti
pretežno na območju severno od razbremenilnika Pšata.

16069002 - NAKUP ZEMLJIŠČ
V Občini Mengeš nakup zemljišč pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

16022 Odkupi zemljišč
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

60.000,00
60.000,00

44.072,87
44.072,87

Indeks:
2/1 (v %)
73,5
73,5

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi NRP, zato smo za leto 2013 načrtovali 60.000,00 €. V prvem
polletju letošnjega leta je bilo za nakup zemljišč realiziranih 44.072,87 € sredstev, kar predstavlja 73,5 %
sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0039 16022 - Odkupi zemljišč
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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.
Projekt je v izvajanju od leta 2009 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 je Občina Mengeš odkupila zemljišča na katerih so že zgrajene javne ceste in so s
proračunom občine za leto 2013 in 2014 predvidene za rekonstrukcijo.
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - PRIMARNO ZDRAVSTVO
V Občini Mengeš program primarnega zdravstva pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Skupaj 1702 - Zdravstveno varstvo

20.000,00
20.000,00

2

4.938,84
4.938,84

24,7
24,7

17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV
V Občini Mengeš dejavnost zdravstvenih domov pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

17001 ZD Domžale – zdravstvena postaja Mengeš
(sofinanciranje nakupa opreme, plačilo stroškov
vzdrževanja,..)
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

20.000,00

4.938,84

24,7

20.000,00

4.938,84

24,7

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 Zdravstvenega
doma v Mengšu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000,00 € in v prvem polletju realizirali v višini 4.938,84 €, kar
predstavlja 24,7 % sprejetega proračuna. V okviru tega je Občina Mengeš financirala čiščenje in električno
energijo Zdravstvenega doma, telekomunikacijske stroške patronažne službe ter druge izdatke. Na ta način smo
omogočili nemoteno delovanje Zdravstvenega doma v Mengšu, zato je bil cilj postavke dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
V Občini Mengeš preventivne programe zdravstvenega varstva pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

17069001

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti
promocije zdravja
Skupaj 1706 - Preventivni programi
zdravstvenega varstva

2

9.000,00

3.147,83

35,0

9.000,00

3.147,83

35,0

17069001 - SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN AKTIVNOSTI PROMOCIJE ZDRAVJA
V Občini Mengeš spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja pokrivata naslednji
proračunski postavki:
Postavka

17002 Mamografija
17003 Sofinanciranje specialnega pedagoga ZD Domžale
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

4.000,00
5.000,00
9.000,00

910,80
2.237,03
3.147,83

Indeks:
2/1 (v %)
22,8
44,7
35,0

17002 - Mamografija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena subvencioniranju preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine
Mengeš v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 4.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 910,80 (22,8 %).
S pomočjo danih sredstev smo zagotovili brezplačne klinične preglede dojk našim občankam.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
17003 - Sofinanciranje specialnega pedagoga ZD Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje specialnega pedagoga v specialistični ambulanti
Zdravstvenega doma Domžale, in sicer v pogodbeni višini 14 %.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 5.000,00 €. V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih
2.237,03 € sredstev (44,7 %), s pomočjo katerih smo zagotovili strokovno pomoč otrokom s posebnostmi v
razvoju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
V Občini Mengeš druge programe na področju zdravstva pokrivata naslednja podprograma:
Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Skupaj 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

2

26.650,00
10.000,00
36.650,00

13.748,49
6.593,08
20.341,57

51,6
65,9
55,5

17079001 - NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
V Občini Mengeš nujno zdravstveno varstvo pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

07020 Zavarovanje gasilcev – pavšalni prispevek
17004 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

650,000
26.000,00
26.650,000

454,50
13.293,99
13.748,49

Indeks:
2/1 (v %)
69,9
51,1
51,6

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 postavke 07020 so zato namenjena plačilu
pavšalnega prispevka za gasilce.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 650,00 € in v prvem polletju letošnjega leta realizirana v znesku
454,50 €, kar predstavlja 69,9 % sprejetega proračuna. Znesek določi država za vsako leto posebej, plača pa se
ga enkrat na leto in sicer od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober
predhodnega koledarskega leta. Za leto 2013 znaša pavšalni prispevek za primer poškodbe pri delu 6.06 € na
gasilca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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 iz drugega naslova (delo, študij, partner).
Od 1. 1. 2012, ko je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), občani vlogo za plačilo
obveznega zdravstvenega zavarovanja ne vlagajo več na Občini Mengeš temveč na CSD Domžale. Število
upravičencev se je povečalo na cca 84 zavarovancev mesečno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun sredstev temelji na povprečnem mesečnem številu zavarovanih oseb v letu 2012 in je bil za leto 2013
načrtovan v višini 26.000,00 €. V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 13.293,99 €, kar predstavlja
51,1 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
17079002 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA
V Občini Mengeš mrliško ogledno službo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

17005 Mrliško ogledna služba
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

10.000,00
10.000,00

6.593,08
6.593,08

Indeks:
2/1 (v %)
65,9
65,9

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).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 smo načrtovali 10.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali 6.593,08 €, kar predstavlja 65,9 %
sprejetega proračuna. Občina Mengeš je na ta način zagotavljala plačilo stroškov za mrliške oglede in
sodnomedicinsko obdukcijo za umrle občane in občanke v skladu z veljavno zakonodajo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
V Občini Mengeš program ohranjanja kulturne dediščine pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina
Skupaj 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

15.000,00
1.500,00
16.500,00

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

6.859,61
0,00
6.859,61

45,7
0,0
41,6

18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
V Občini Mengeš nepremično kulturno dediščino pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

18001 Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)
18032 Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Skupaj

8.000,00
7.000,00
15.000,00

0,00
6.859,61
6859,61

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
98,0
45,7

18001 - Obnova zgodovinskih spomenikov (sakralnih in drugih)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag za zaščito spomenikov in vzdrževanje ter obnovo
zgodovinskih, sakralnih in drugih spomenikov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 8.000,00 €, vendar v prvem polletju ni bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so v proračunu namenjena za nujno delno sanacijo drevoreda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva za nujno sanacijo drevoreda smo za leto 2013 načrtovali v višini 7.000,00 € in jih v prvem polletju
realizirali 6.859,61 oz. 98,0 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0022 18032 – Drevored v Grobljah – drevored Lipce
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Cilj projekta je zagotoviti varstvo kulturne dediščine in zato smo v načrtu razvojnih programov namenili
proračunska sredstva za obnovo drevoreda Lipce.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Občina Mengeš je v prvem polletju leta 2013 pristopila k izvedbi vseh aktivnosti za obnovo drevoreda Lipce.
Izdelal se je projekt obnove in prijavili smo se na razpis, da bi pridobili nepovratna sredstva za obnovo drevoreda
Lipce.
18029002 - PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
V Občini Mengeš premično kulturno dediščino pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

18002 Muzej Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

1.500,00
1.500,00

0,00
0,00

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
0,0

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so načrtovana na osnovi programa dela Muzeja Mengeš in so bila za leto 2013 načrtovana v višini
1.500,00 €, vendar v prvem polletju ni bilo realizacije. Cilj postavke ni bil dosežen, ker nam Muzej Mengeš ni
posredoval potrebnih poročil, v letu 2012 pa smo bili obveščeni, da kustos ni več zaposlen, zato se tudi sredstva
za plačo kustosa ne nakazujejo več.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
1803 - PROGRAMI V KULTURI
V Občini Mengeš programe v kulturi pokrivajo naslednji podprogrami:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

18039001
18039003
18039004
18039006

Knjižničarstvo in založništvo
Ljubiteljska kultura
Mediji in avdiovizualna kultura
Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
Skupaj 1803 - Programi v kulturi
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139.530,00
59.450,00
39.000,00
1.100,00
239.080,00

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

62.615,00
10.316,25
19.590,98
0,00
92.522,23

44,9
17,4
50,2
0,0
38,7

18039001 - KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO
V Občini Mengeš knjižničarstvo in založništvo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

18003 Pokrivanje stroškov za delovanje Knjižnice
Domžale – enota Mengeš
18034 Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš
18035 Dodatni programi v knjižnici Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

125.230,00

62.615,00

50

10.000,00
4.300,00
139.530,00

0,00
0,00
62.615,00

0,0
0,0
44,9

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. Neprogramski stroški pa vključujejo komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje in prispevek za
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V skladu z zakonodajo pa se iz občinskega proračuna zagotavljajo
tudi sredstva za nakup knjižnega (knjige, periodika) in neknjižnega gradiva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 smo načrtovali sredstva v višini 125.230,00 €, in sicer v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki
opredeljuje sofinanciranje dejavnosti knjižnice (stroški plač, materialni in drugi stroški poslovanja, stroški
amortizacije) na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela, drugi prejemki in nadomestila delavcev pa se določajo
na osnovi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonodajo tega področja. V prvem polletju je bilo realiziranih
62.615,00 €, kar predstavlja 50,0 % sprejetega proračuna. To je bilo dovolj za zagotavljanje knjižnične dejavnosti
v Mengšu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18034 – Nabava knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za nabavo knjižničnega gradiva za knjižnico Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 smo načrtovali sredstva v višini 10.000,00 €, ki v prvem polletju leta 2013 še niso bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18035 – Dodatni programi v knjižnici Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za povečano odprtost in dodatne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 smo načrtovali sredstva v višini 4.300,00 €, ki v prvem polletju leta 2013 še niso bila realizirana.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

18039003 - LJUBITELJSKA KULTURA
V Občini Mengeš ljubiteljsko kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

18004 ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale
18005 Sofinanciranje programov kulturnih društev
18021 KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa
instrumentov in uniform
18036 KD Svoboda Mengeš - sofinanciranje nakupa narodnih noš
Skupaj

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

12.550,00
35.900,00

5.316,25
0,00

42,4
0,0

6.000,00

0,00

0,0

5.000,00
59.450,00

5.000,00
10.316,25

100,0
17,4

18004 – ZKDOM Mengeš in JSKD Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov strokovnih služb in organov Zveze kulturnih društev Občine
Mengeš in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Domžale (revije, srečanja, poklicna gostovanja).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 12.550,00 € glede na porabo v preteklih letih in v prvem polletju
realizirali v višini 5.316,25 € (42,4 %). Cilj postavke je bil dosežen, saj zagotavljamo sredstva za redno dejavnost
Zveze kulturnih društev Občine Mengeš in Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ter na ta način izvajanje
programov kulture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18005 - Sofinanciranje programov kulturnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Mengeš skladno s Pravilnikom o
sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 35.900,00 € glede na porabo v preteklih letih. V prvem polletju še ni
bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18021 – KD Mengeška godba – sofinanciranje nakupa instrumentov in uniform
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena nakupu instrumentov in uniform za Godbo Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 6.000,00 €, vendar v prvem polletju realizacije še ni bilo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18036 – KD Svoboda Mengeš – sofinanciranje nakupa narodnih noš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena nakupu novih noš oziroma kostumov folklorne skupine KD Svoboda Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 5.000,00 €, in jih tudi v celoti realizirali. Folklorna skupina KD
Svoboda Mengeš je kupila 14 novih noš oziroma kostumov za tekmovanja in nastope. Folklorna skupina je velik
promotor občine Mengeš doma in po svetu. S tem je cilj postavke dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA
V Občini Mengeš medije in avdiovizualno kulturo pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

18007 Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan
18008 Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
18033 Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2012 (v €)

1

2

24.500,00
5.800,00
8.700,00
39.000,00

11.415,72
4.098,49
4.076,77
19.590,98

Indeks:
2/1 (v %)
46,6
70,7
46,9
50,2

18007 - Stroški tiskanja občinskega glasila Mengšan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdaje občinskega glasila, torej financiranju priprave, postavitve in
tiskanja glasila Mengšan.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 24.500,00 € in jih v prvem polletju realizirali 11.415,72 €, kar
predstavlja 46,6 % sprejetega proračuna. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo s sredstvi pokrili stroške priprave
in tiskanja glasila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18008 - Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za materialne stroške Mengšana, to je stroške dostave oziroma razpošiljanja
Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 5.800,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 4.098,49 €
(70,7%). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo izdali načrtovane številke Mengšana in pokrili stroške dostave
oziroma razpošiljanja Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke, naslovnice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za materialne stroške Mengšana, to je za honorar odgovornega urednika,
uredniškega odbora, plačila avtorskih honorarjev (priprava prispevkov), fotografiranje naslovnic in izdelavo
križank.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 8.700,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 4.076,77 € (46,9
%). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo izdali načrtovane številke Mengšana in pokrili stroške avtorskih
honorarjev (za odgovornega urednika), pisanja člankov, izdelave križank, fotografij za naslovnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18039006 - ZOOLOŠKI IN BOTANIČNI VRTOVI, AKVARIJI, ARBORETUMI IPD.
V Občini Mengeš zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume in drugo pokrivata naslednji postavki:
Postavka

18009 Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane
Občine Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

1.100,00

0,00

0,0

1.100,00

0,00

0,0

18009 - Sofinanciranje letnih kart Arboretuma za občane Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju letnih kart Arboretuma Volčji Potok za občane in občanke Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.100,00 €, vendar realizacije v prvem polletju ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1804 - PODPORA POSEBNIM SKUPINAM
V Občini Mengeš program podpore posebnim skupinam pokrivata naslednja podprograma:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Skupaj 1804 - Podpora posebnim skupinam
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2.400,00
4.000,00
6.400,00

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0

18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ
V Občini Mengeš programe veteranskih organizacij pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka

18030 Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

2.400,00
2.400,00

Indeks:
2/1 (v %)

0,00
0,00

0,0
0,0

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov veteranskih društev, ki delujejo na
območju občine Mengeš. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, katerega podlaga – Pravilnik je v
pripravi in bo predvidoma obravnavan na septembrski seji občinskega sveta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 2.400,00 €, vendar realizacije v prvem polletju letošnjega leta še ni
bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18049004 - PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN
V Občini Mengeš programe drugih posebnih skupin pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

18011 Društvo upokojencev Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

4.000,00
4.000,00

0,00
0,00

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
0,0

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 delovanja in najema društvenih prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 4.000,00 € , vendar realizacije v prvem polletju letošnjega leta še ni
bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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1805 - ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
V Občini Mengeš program športa in prostočasnih aktivnosti pokrivata naslednja podprograma:
Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
Skupaj 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

2

1.556.600,00
10.000,00
1.566.600,00

19.106,10
0,00
19.106,10

1,2
0,0
1,2

18059001 - PROGRAMI ŠPORTA
V Občini Mengeš programe športa pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

18013 Sofinanciranje programov športnih društev
18025 Telovadnica/Športna dvorana Mengeš
18029 Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

48.600,00
1.500.000,00
8.000,00
1.556.600,00

16.200,00
0,00
2.906,10
19.106,10

Indeks:
2/1 (v %)
33,3
0,0
36,3
1,2

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).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 48.600,00 € glede na preteklo porabo in v prvi polovici leta 2013
realizirali 16.200,00 € (prva dotacija) sredstev, za opravljanje redne dejavnosti športnih društev ŠD Partizan, NK
Mengo28, PD Janeza Trdine, ŠD Loka, Balinarski in Teniški klub, Smučarsko skakalni klub, Kolesarsko društvo
Mengeš, AMD Mengeš, Smučarsko društvo Mengeš, ŠD Sonkal, OK Mengo, NHK Mengeš, društvo upokojencev
Mengeš in ŠD Topole.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18025 - Telovadnica / Športna dvorana Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena gradnji nove telovadnice oziroma večnamenske dvorane (nadzor,
arheološko vrednotenje, tehnično svetovanje in projektna dokumentacija).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi NRP, zato smo za leto 2013 načrtovali 1.500.000,00 €. V
prvem polletju realizacije še ni bilo. Ko bo projekt zaključen, bo dosežen dolgoročni cilj postavke, torej urejena
športna infrastruktura in večja športno-rekreativna dejavnosti v Občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0041 18025 - Telovadnica / Športna dvorana Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so namenjena gradnji nove telovadnice/večnamenske dvorane (nadzor, arheološko vrednotenje,
tehnično svetovanje, projektna dokumentacija).
Projekt je v izvajanju od leta 2009 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V maju in juniju je bilo objavljeno javno naročilo za gradnjo objekta. Stroški tega bodo šele v drugem polletju.
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
Letnim programom športa. Zavod za šport in rekreacijo Domžale skrbi za športno udejstvovanje otrok iz Vrtca
Mengeš in otrok in mladine iz OŠ Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 8.000,0 € glede na Program športa in v prvem polletju realizirali v
višini 2.906,10 € (36,3 %) za koordinacijo izvajanja programov interesne športne vzgoje otrok in mladine iz vrtca
Mengeš in OŠ Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO
V Občini Mengeš programe za mladino pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

18031 Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

Indeks:
2/1 (v %)
0,0
0,0

18031 - Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nova postavka 18031 je zamenjala več nekdanjih postavk, in sicer:
 18017 - Študentski klub Mengeš,
 18018 - Društvo prijateljev mladine Mengeš in
 18019 - Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti.
Sredstva nove postavke so namenjena mladinski dejavnosti v občini Mengeš. Sredstva se bodo razdelila na
podlagi izvedenega javnega razpisa. Razpis še ni zaključen.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 €, vendar realizacije v prvem polletju letošnjega leta še ni
bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
V Občini Mengeš program varstva in vzgoje predšolskih otrok pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)
1

19029001

Vrtci
Skupaj 1902 - Varstvo in
vzgoja predšolskih otrok

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

1.180.000,00

518.041,44

43,9

1.180.000,00

518.041,44

43,9

19029001 - VRTCI
V Občini Mengeš vrtce pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

19001 Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš
19002 Predšolsko varstvo otrok – drugi vrtci
19003 Dodatni program v vrtcih
19023 Predšolski varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

1.065.000,00
105.000,00
5.000,00
5.000,00
1.180.000,00

482.506,53
32.246,03
1.849,90
1.438,98
518.041,44

Indeks:
2/1 (v %)
45,3
30,7
37,0
28,8
43,9

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 Pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih (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, 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).
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 1.065.000,00
€, realiziran pa v prvem polletju v višini 482.506,53 € (45,3 %). S tem smo izpolnili zadane cilje postavke, saj smo
zagotovili sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev zaradi bolniške odsotnosti, dodatno individualno
strokovno pomoč, sindikalnega zaupnika in stroške regresa. Na ta način smo prispevali k nemotenemu delovanju
vrtca in pokrili razliko med plačilom cene programov vrtca in plačilom staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini
Mengeš, obiskujejo pa vrtce izven občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 105.000,00 €,
realiziran pa prvem polletju v višini 32.246,03 € (30,8%). S tem smo pokrili razliko med plačilom cene programov
vrtca in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine (Vrtec Urša, Vrtec Nazaret, Vrtec Peter
Pan, Hiša otrok Mali princ, Vrtec Pingvin, vrtec v OŠ Trzin, vrtci v Mestni občini Ljubljana, Vrtec Ilirska Bistrica,
vrtec v OŠ Polzela, Vrtec Geko, Vrtec Zarja, Vrtec Antona Medveda Kamnik, …).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 5.000,00 €, v
tem polletju pa realiziran v višini 1.849,90 € (37,0 %). S sredstvi postavke je Občina Mengeš omogočila izvajanje
dodatne individualne strokovne pomoči – svetovalni delavec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19023 – Predšolsko varstvo otrok – razvojni vrtec OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena za razvojni vrtec OŠ Roje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil v letu 2013 načrtovan v višini 5.000,00 €, v prvem polletju pa realiziran v višini 1.438,98 €
(28,8 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
V Občini Mengeš program primarnega in sekundarnega izobraževanja pokrivajo naslednji podprogrami:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Skupaj 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

165.900,00
27.950,00
11.140,00
204.990,00

Realizacija
Indeks:
I. polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)
2

57.280,36
13.750,00
3.143,32
74.173,68

34,5
49,2
28,2
36,2

19039001 - OSNOVNO ŠOLSTVO
V Občini Mengeš osnovno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

18020 Sofinanciranje najemnine telovadnice OŠ
19004 Materialni stroški OŠ Mengeš ( ogrevanje, elektrika varovanje
OŠ, higienski pregledi…)
19006 Oprema za OŠ Mengeš
19024 Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš
19025 Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v
%)

9.000,00

0,00

0,0

88.000,00

44.000,00

50,0

18.000,00
30.000,00
20.900,00
165.900,00

0,00
5.952,22
7.328,14
57.280,36

0,0
19,8
35,1
34,5

18020 - Sofinanciranje najemnine telovadnice OŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju najemnine telovadnice društvom v Osnovni šoli Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi realizacije v preteklih letih, zato je bil za leto 2013 načrtovan v višini
9.000,00 €, vendar realizacije v prvem polletju letošnjega leta še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19004 - Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, 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 ogrevanja, elektrike, varovanja, sanitarno-higienskih pregledov in nujnih popravil.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 88.000,00 €. V
prvem polletju je bilo realiziranih 44.000,00 €, kar predstavlja 50,0 % sprejetega proračuna.

89

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19006 - Oprema za OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi NRP in je bil za leto 2013 načrtovan v višini 18.000,00 €. V prvem polletju ni
bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0043 19006 - Opreme - OŠ Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V načrtu razvojnega programa so predvidena sredstva za investicije v opremo OŠ Mengeš.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V prvem polletju leta 2013 ni bilo realizacije.
19024 – Sofinanciranje stroškov vzgojiteljic v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje vzgojiteljic v OŠ Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil v letu 2013 načrtovan v višini 30.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali 5.952,22 € oz.
19,8 % od sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19025 – Drugi dodatni programi v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nadstandardnim programom v Osnovni šoli Mengeš, kot so razna šolska tekmovanja,
prireditve – gre za prireditve, na katere poleg staršev povabijo tudi druge občane (večina prireditev je v KD
Mengeš, nekaj tudi v šolskih prostorih). Iz te postavke pa krijemo tudi zimsko šolo v naravi, programe za
nadarjene učence, dodatne ure ŠVZ za učence od 1. do 5. razreda, programe v času zimskih počitnic in
preventivne programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 20.900,00 €. V
prvem polletju smo realizirali 7.328,14 € oz. 35,1 % od sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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19039002 - GLASBENO ŠOLSTVO
V Občini Mengeš glasbeno šolstvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

19013 Materialni stroški GŠ Mengeš
19014 Prevoz in prehrana za učitelje GŠ Mengeš
19015 Prireditve, nastopi, snemanja, … - GŠ Mengeš
19019 Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

13.000,00
13.000,00
450,00
1.500,00
27.950,00

6.500,00
6.500,00
0,00
750,00
13.750,00

Indeks:
2/1 (v %)
50,0
50,0
0,0
50,0
50,0

19013 - Materialni stroški GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 13.000,00 € glede na zakonska določila. V prvem polletju smo
realizirali 6.500,00 € oz. 50,0 % od sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 prehrano za učitelje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 13.000,00 €. V prvem polletju smo realizirali 6.500,00 € oz. 50,0 %
od sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19015 – Prireditve, nastopi, snemanja, … - GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke 19015 se financira prireditve, nastopi, snemanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 450,00 €. V prvem polletju ni bilo realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19019 - Izobraževanje učiteljev GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena strokovnemu izobraževanju učiteljev Glasbene šole Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.500,00 €, realizirali pa 750,00 € sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19039004 - PODPORNE STORITVE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM IZOBRAŽEVANJU
V Občini Mengeš podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju pokrivajo naslednje proračunske
postavke:
Postavka

19010 Materialni stroški OŠ Roje
19017 Specialni psiholog in nevro-fizioterapevt v OŠ Roje
19022 Dodatni programi v OŠ Roje
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

4.800,00
5.800,00
540,00
11.140,00

1.997,95
920,37
225,00
3.143,32

Indeks:
2/1 (v %)
41,6
15,9
41,7
28,2

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 in nakup
opreme (14 % delež glede na odlok).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 4.800,00 € in jih v prvem polletju realizirali 1.997,95 €, kar
predstavlja 41,6 % sprejetega veljavnega proračuna. Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev
izpolnila zakonske obveznosti, pokrila stroške zahtevkov za refundacijo stroškov (za opremo, vzgojne pripomočke
in drugo) ter omogočila nemoteno delovanje Osnovne šole Roje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 5.800,00 € glede na porabo v preteklih letih in jih v prvem polletju
realizirali v višini 920,37 € kar predstavlja 15,9 % sprejetega proračuna. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo na
podlagi mesečnih zahtevkov za nakazilo stroškov specialnega psihologa in nevrofizioterapevta s sredstvi
proračunske postavke pokrili stroške dela specialnega psihologa in nevrofizioterapevta, ki pomagata otrokom s
posebnimi potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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19022 – Dodatni programi v OŠ Roje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena Osnovni šoli Roje za potrebe izvajanja dodatnih programov za otroke, ki
obiskujejo to šolo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 540,00 € in jih v prvem polletju realizirali 225,00 €, kar predstavlja
41,7 % sprejetega veljavnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1906 - POMOČ ŠOLAJOČIM
V Občini Mengeš program pomoči šolajočim pokrivajo naslednji podprogrami:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

19069001
19069002
19069004

Pomoči v osnovnem šolstvu
Pomoči v srednjem šolstvu
Študijske pomoči
Skupaj 1906 - Pomoči šolajočim

2

54.400,00
7.000,00
10.000,00
72.400,00

27.536,87
1.778,21
2.127,87
31.442,95

49,7
25,4
21,3
43,4

19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU
V Občini Mengeš pomoči v osnovnem šolstvu pokrivata naslednji proračunski postavki:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

19005 Prevozi in varstvo osnovnošolcev v OŠ Mengeš
19011 Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in
Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig)
19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja
Skupaj

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

42.000,00

19.664,92

46,8

10.400,00

6.428,95

61,8

3.000,00
55.400,00

1.443,00
27.536,87

48,1
49,7

19005 - Prevozi in varstvo osnovnošolcev v OŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19005 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov) in varstvo osnovnošolcev iz
nižjih razredov osnovne šole.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 42.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 19.664,92 €
(46,8 %). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo s sredstvi omogočali prevoz otrok in varstvo vozačev v skladu z
veljavno zakonodajo.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19011 - Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; CIRIUS Kamnik in Center za usposabljanje, delo in varstvo
Draga, Ig)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19011 se zagotavljajo sredstva za prevoze in varstvo učencev - otrok s posebnimi potrebami, ki
imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi učencev ( OŠ Roje, CIRIUS Kamnik)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.400,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 6.428,95 € (61,8
%). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo omogočili prevoz in varstvo za otroke s posebnimi potrebami. V tem
okviru smo sredstva za varstvo vozačev in prevoze povrnili Osnovni šoli Roje, CIRIUS Kamnik. Poleg tega pa
smo izvedli tudi plačila staršem (Ireni Vahtar in Ponjević Muju), ki otroke v šolo vozijo sami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19026 – Prevozi osnovnošolcev na šolska tekmovanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19026 se zagotavljajo sredstva za plačilo osnovnošolcev na šolska tekmovanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 3.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 1.443,00 € oz.
48,1 % od sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19069002 - POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU
V Občini Mengeš pomoči v srednjem šolstvu pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

19020 Subvencioniranje avtobusnih vozovnic
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

7.000,00
7.000,00

1.778,21
1.778,21

Indeks:
2/1 (v %)
25,4
25,4

19020 - Subvencioniranje avtobusih vozovnic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju dela abonentske vozovnice za dijake in študente iz Občine
Mengeš (KAM-BUS d.d., Kamnik in Slovenske železnice – Potniški promet Ljubljana, d.o.o), ki se šolajo izven
kraja stalnega prebivališča, v višini 10%.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil določen na osnovi porabe v preteklih letih in predvidenega povišanja cen vozovnic. Za leto
2013 smo načrtovali 7.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali 1.778,21 €, kar predstavlja 25,4 % sprejetega
proračuna. Cilj postavke je bil dosežen, saj smo s pomočjo danih sredstev pokrili stroške subvencioniranja
prevoza dijakov v srednje šole in študentov na fakultete.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19069004 - ŠTUDIJSKE POMOČI
V Občini Mengeš študijske pomoči pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

19021 Študijske pomoči študentom Občine Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

1

2

10.000,00
10.000,00

2.127,87
2.127,87

Indeks:
2/1 (v %)
21,3
21,3

19021 – Študijske pomoči študentom Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11), Občina Mengeš
na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, sofinancira stroške študija v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil v letu 2013 načrtovan v višini 10.000,00 €. Znesek v višini 2.127,87 € je bil izplačan v
januarju 2013, na podlagi izvedenega javnega razpisa v letu 2012. Do zamika v izplačilu je prišlo iz razloga, ker je
bila osnova za izplačilo (pogodba o sofinanciranju študija z enim od upravičencev), podpisana šele konec
decembra 2012. Javni razpis za letošnje leto bo objavljen v začetku septembra. Realizirani znesek v prvem
polletju v višini 2.127,87 €, predstavlja 21,3 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
V Občini Mengeš program varstva otrok in družine pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

1

20029001 Drugi programi v pomoč družini
Skupaj 2002 - Varstvo otrok in družine

2

54.600,00
54.600,00

29.254,25
29.254,25

53,6
53,6

20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI
V Občini Mengeš druge programe v pomoč družini pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

20001 Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš
20004 Preventivni program za učence z razvojnimi motnjami
20005 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Skupaj

40.000,00
1.000,00
13.600,00
54.600,00

22.534,25
0,00
6.720,00
29.254,25

53,6
0,0
49,4
53,6

20001 - Pomoč na domu – Dom počitka Mengeš
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. Iz te
postavke krijemo tudi javna dela, ki jih izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 40.000,00 €. V prvem polletju leta 2013je bilo realiziranih 22.534,25
€, kar predstavlja 56,3 % sprejetega proračuna. Na ta način je Občina Mengeš sofinancirala pomoč na domu in
javna dela, ki jih izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Občine Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20004 - Preventivni program za učence z razvojnimi motnjami
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju preventivnih programov za učence z razvojnimi motnjami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.000,00 €, vendar v prvem polletju letošnjega leta še ni bilo
realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 novorojenčka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 13.600,00 € glede na porabo v preteklih letih, v prvem polletju pa
realizirali v višini 6.720,00 € (49,4 %). Cilj postavke, torej pomoč staršem ob rojstvu otroka, je bil zato dosežen.
Občina Mengeš je v prvem polletju izvršila 42 nakazil za novorojenčke, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno
prebivališče v Občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
V Občini Mengeš program izvajanja programov socialnega varstva pokrivata naslednja podprograma:
Realizacija I.
Indeks:
polletje
2/1 (v %)
2013 (v €)

Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

1

20049001
20049002
20049004
20049006

Centri za socialno delo
Socialno varstvo invalidov
Socialno varstvo materialno ogroženih
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Skupaj 2004 - Izvajanje programov
socialnega varstva

2

1.000,00
130.600,00
9.000,00
12.000,00

0,00
55.281,23
4.569,92
1.666,66

0,0
42,3
50,8
13,9

152.600,00

61.517,81

40,3

20049001 - CENTRI ZA SOCIALNO DELO
V Občini Mengeš centre za socialno delo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

20006 Center za socialno delo Domžale
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

1.000,00
1.000,00

Indeks:
2/1 (v %)

0,00
0,00

0,0
0,0

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 in občanke
Občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.000,00 €, vendar realizacije v prvem polletju letošnjega leta še ni
bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20049002 - SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV
V Občini Mengeš socialno varstvo invalidov pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
20011 Družinski pomočnik
Skupaj

115.000,00
15.600,00
130.600,00

47.683,24
7.597,99
55.281,23

41,5
48,7
42,3

20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin domov za oskrbovance, ki so brez premoženja in
sorodnikov oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 115.000,00 €. V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih
47.683,24 €, kar predstavlja 41,5 % sprejetega proračuna. Sredstva so bila namenjena oskrbninam v domovih in
zavodih (v Domu počitka Mengeš, Domu upokojencev Domžale, DEOS Ljubljana, SVZ Dutovlje, Domu Nine
Pokorn Grmovje, Prizmi Ponikve – Videm Dobrepolje, VDC INCE, Zavodu Hrastovec, Želvi Ljubljana
institucionalnemu varstvu v zavodu Želva), ki zagotavljajo te storitve občanom s stalnim prebivališčem v Občini
Mengeš. Poleg tega pa je Občina Mengeš s postavke pokrila stroške dnevno toplega obroka za Trpin Dušana, ki
je nameščen v bivalniku za brezdomce – RK Slovenije, Območno združenje Domžale.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20011 - Družinski pomočnik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki 20011 so zagotovljena sredstva za zakonsko predpisane obveznosti z naslova
družinskega pomočnika.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 15.600,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 7.597,99 € (48,7
%). Cilj postavke je bil dosežen, saj smo zagotovili sredstva za plače družinskih pomočnikov (vključno s
prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniško varstvo) za občane, ki
takšno pomoč potrebujejo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20049004 - SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH
V Občini Mengeš socialno varstvo materialno ogroženih pokriva naslednja proračunska postavka:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

20009 Občinske denarne socialne pomoči
Skupaj

9.000,00
9.000,00
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Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

4.569,92
4.569,92

50,8
50,8

20009 - Občinske denarne socialne pomoči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani in občanke Občine Mengeš, 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/občanke, 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, 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 situiranim družinam ob nenadnih nesrečah, pri nakupu šolskih knjig, za šolo v
naravi, letovanje in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 9.000,00 € in jih v prvem polletju realizirali v višini 4.569,92 € (50,8
%). Občina Mengeš je v skladu s svojimi zmožnostmi poskušala na ta način pomagati čim večjemu številu
občanom in občank, ki so se znašli v denarni stiski.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20049006 - SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
V Občini Mengeš socialno varstvo drugih ranljivih skupin pokrivata naslednji proračunski postavki:
Sprejeti
2013 (v €)

Postavka

1

20013 Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš
20015 Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih
programov in projektov
Skupaj

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

Indeks:
2/1 (v %)

2

5.000,00

1.666,66

33,3

7.000,00

0,00

0,0

12.000,00

1.666,66

13,9

20013 - Sofinanciranje dejavnosti KO RK Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 5.000,00 € in jih v prvem polletju kot prvo redno dotacijo Rdečemu
križu realizirali v višini 1.666,66 €, kar predstavlja 33,3 % sprejetega proračuna. V tem okviru smo sledili ciljem
postavke, saj smo omogočali izvajanje humanitarnih aktivnosti v okviru Rdečega križa Mengeš.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
20015 - Sofinanciranje programov humanitarnih in socialnih programov in projektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke pokrivajo stroške delovanja nevladnih organizacij in sicer sofinanciranje društev na področju
humanitarnih in socialnih dejavnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, ki je v teku. Skupno se je
prijavilo 15 kandidatov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 7.000,00 €, vendar v prvem polletju leta 2013 realizacije na tej
postavki še ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
V Občini Mengeš program splošne proračunske rezervacije pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Realizacija I. Indeks:
polletje
2/1 (v
2013 (v €)
%)

1

23039001 Splošna proračunska rezervacija
Skupaj 2303 - Splošna proračunska rezervacija

2

23.600,00
23.600,00

2.000,00
2.000,00

23039001 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
V Občini Mengeš splošno proračunsko rezervacijo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

23001 Splošna proračunska rezervacija
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
I. polletje
2013 (v €)

1

2

23.600,00
23.600,00

100

2.000,00
2.000,00

Indeks:
2/1 (v %)
8,5
8,5

8,5
8,5

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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pravica porabe temelji na osnovi Zakona o javnih financah in je bila za leto 2013 načrtovana v višini 23.600,00 €.
V prvi polovici leta 2013 je bilo realiziranih 2.000,00 € sredstev, kar predstavlja 8,5 % sredstev sprejetega
proračuna. Sredstva so bila nakazana Občini Vuzenica in Občini Duplek po sklepu občinskega sveta vsaki po
1.000,00 € za pomoč ob poplavah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Tabela: Izdatki proračuna za občinsko upravo v prvi polovici leta 2013 po področjih proračunske porabe
Področje proračunske porabe

02
04
06
07
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23

Ekonomska in fiskalna administracija
Skupne administrativne službe in splošne javne
storitve
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost
Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije
Izobraževanje
Socialno varstvo
Intervencijski programi in obveznosti
Skupaj
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Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

4.000,00

431,46

10,8

587.160,48

172.982,33

29,5

484.790,00
74.804,00
24.200,00
745.800,00
36.362,00
1.955.933,00

219.352,54
42.370,94
5.554,36
376.887,10
10.363,84
73.920,67

45,3
56,6
23,0
50,5
28,5
3,8

1.168.031,00

233.688,58

20,0

65.650,00
1.828.580,00
1.457.390,00
207.200,00
23.600,00

28.428,24
118.487,94
623.658,07
90.772,06
2.000,00

43,3
6,5
42,8
43,8
8,5

8.663.500,48

1.998.898,13

23,1

Graf: Izdatki proračuna za občinsko upravo v prvi polovici leta 2013 po področjih proračunske porabe
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V nadaljevanju pa podajamo še tabeli, iz katerih je razviden pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Mengeš za prvo polletje leta 2013 po proračunskih uporabnikih in glavnih programih.
Tabela: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v prvem polletju 2013

Proračunski
uporabnik
1000
2000
3000
4000

OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija I.
polletje
2013 (v €)

1

2

55.558,00
7.900,00
95.370,00
8.663.500,48
8.822.328,48

23.613,21
3.704,19
41.976,00
1.998.898,13
2.068.191,53

Indeks:
2/1 (v %)
42,5
46,9
44,0
23,1
23,5

Iz zgornje tabele je razvidno, da so posamezni proračunski uporabniki realizirali zastavljene odhodke manj kot 50
% in da je občinski svet realiziral planirane odhodke 42,5 %, nadzorni odbor 46,9 %, župan 44 % in občinska
uprava 23,1 %. Največja odstopanja so pri realizaciji pri občinski upravi, kjer je tekoče poslovanje realizirano v
predvidenih okvirih, na področju investicijskih vlaganj pa se z večjimi odprtimi projekti čaka na odločitev državnih
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organov o sofinanciranju teh projektov (energetska sanacija Osnovne šole Mengeš, obnova Centralne čistilne
naprave in izgradnja kanalizacije v severnem delu Mengša ter izgradnja vodovodnega sistema v Občini Mengeš)
iz kohezijskih sredstev. Občina Mengeš je pripravila vso dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem in jo
posredovala na ministrstvu, žal pa odgovora še nismo dobili in zato se čaka z realizacijo planiranih investicij v
Občini Mengeš v naslednjih letih.

Tabela: Realizacija proračuna po glavnih programih proračunske porabe v prvi polovici leta 2013
Področje proračunske porabe
01
02
04
06
07
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23

Politični sistem
Ekonomska in fiskalna administracija
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Lokalna samouprava
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Gospodarstvo
Varovanje okolja in naravne dediščine
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Zdravstveno varstvo
Kultura, šport in nevladne organizacije
Izobraževanje
Socialno varstvo
Intervencijski programi in obveznosti
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

Indeks:
2/1 (v %)

124.018,00
11.900,00
608.570,48

56.672,15
4.135,65
178.407,71

45,7
34,8
29,4

490.290,00
74.804,00
24.200,00
745.800,00
36.362,00
1.955.933,00
1.168.031,00
65.650,00
1.828.580,00
1.457.390,00
207.200,00
23.600,00

222.844,22
42.370,94
5.554,36
376.887,10
10.363,84
73.920,67
233.688,58
28.428,24
118.487,94
623.658,07
90.772,06
2.000,00

45,5
56,6
23,0
50,5
28,5
3,8
20,0
43,3
6,5
42,8
43,8
8,5

8.822.328,48 2.068.191,53

23,5

Občina Mengeš je v prvem polletju leta 2013 realizirala sprejeti proračun 23,5 %. Iz tabele je razvidno, da so
nekatera področja proračunske porabe realizirana v predvidenih okvirih, nekatera malo nad 50 %, nekatera pa so
zelo pod planom. Tekoče poslovanje Občine Mengeš je bilo realizirano v predvidenih okvirih brez večjih
odstopanj, na področju investicijskih vlaganj pa z večjimi odprtimi projekti čakamo na odločitev državnih organov
o sofinanciranju teh projektov (energetska sanacija Osnovne šole Mengeš, obnova Centralne čistilne naprave in
izgradnja kanalizacije v severnem delu Mengša ter izgradnja vodovodnega sistema v Občini Mengeš) iz
kohezijskih sredstev. Občinska uprava Občine Mengeš je pripravila vso potrebno dokumentacijo, vključno z
gradbenim dovoljenjem in jo posredovala pristojnim organom - službam na ministrstvu, žal pa odgovora z njihove
strani še nismo prejeli in zato čakamo z realizacijo planiranih investicij v Občini Mengeš letos in v prihodnjih letih.
Mengeš, 30. 7. 2013

Franc Jerič, župan
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