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1. UVOD
Vsako leto tudi občine po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, v skladu s sprejeto in
veljavno zakonodajo pripravijo zaključne račune svojih proračunov. Pri tem je potrebno upoštevati strukturo,
vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun predstavlja
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v
proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun.
V zaključnem računu občinskega 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.
Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan predloži do 31. marca tekočega leta Ministrstvu za
finance, hkrati pa tudi v sprejem občinskemu svetu.

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
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 in 11/11-UPB4, (14/2013 popr.),
110/2011-ZDIU12),
Zakon o uravnoteženju javnih financ ( Ur.l. RS, št. 40/2012, Ur.l. RS, št. 55/2012 Skl.US: U-I162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US:
U-I-186/12-34,46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 62/2013-ZOsn-I, 63/2013ZJAKRS-A












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. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07,
124/08 in 112/09),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999ZNIDC, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 79/1999-ZJF, 89/1999 Odl.US: U-I359/98, 119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl.US: U-I-256/00-6, 90/2005, 32/2006-UPB1,
123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314)
(Uradni list RS, št. 104/, 46/2013, 56/2013 –Zštip-1, 61/2013
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11, 43/2012 Odl.US: U-I211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5),
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),
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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, 104/10 in 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, 81/09 in 95/11),
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07,
99/2009-ZIPRS1011, 3/2013).

Zakon o javnih financah v 98. členu nalaga županu, da:
 pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za
finance, do 31. marca tekočega leta (potrebno elektronsko poročati iz programa APPr-A v program OPPrA),
 predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta in
 o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih
dneh po njegovem sprejemu.
Proračun Občine Mengeš za leto 2013 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta dne, 24.1.2013, na 19.
seji Občinskega sveta, 11.4.2013 pa je bil sprejet rebalans I. in na 22. seji Občinskega sveta dne, 21.11.2013 pa
rebalans II. proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
Predlog proračuna in rebalansov 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.
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2013 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo
zaključnega računa občinskega proračuna.
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3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki
in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za
proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega
uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in
finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in vsebuje:
a) splošni del zaključnega računa proračuna,
b) posebni del zaključnega računa proračuna in
c) obrazložitve zaključnega računa proračuna.
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in so naslednji:
a) bilanca prihodkov in odhodkov,
b) račun finančnih terjatev in naložb in
c) račun financiranja.
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem
se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun. V splošnem in
posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:
 sprejeti proračun preteklega leta,
 veljavni proračun preteklega leta,
 realizirani proračun preteklega leta,
 indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
 indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.
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,
 izvajanja načrta razvojnih programov,
 podatkov iz bilance stanja in
 upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
Obrazložitve zaključnega računa občinskega proračuna lahko neobvezno vsebujejo tudi posebne tabelarne
priloge.
V splošnem in posebnem delu Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2013 so prikazani prihodki
in odhodki proračuna Občine Mengeš za leto 2013 po proračunskih uporabnikih, in sicer:
 (1) - realizacija proračuna Občine Mengeš v letu 2012
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(2) - sprejeti proračun Občine Mengeš za leto 2013,
(3) - veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2013,
(4) - realizacija proračuna Občine Mengeš v letu 2013,
indeks (4)/(1): indeks med realizacijo proračuna Občine Mengeš v letu 2013 in realizacijo proračuna
Občine Mengeš v letu 2012 in
 indeks (4)/(2): indeks med realizacijo proračuna Občine Mengeš v letu 2013 in veljavnim proračunom
Občine Mengeš za leto 2013.





Podatki v zaključnem računu so navedeni v evrih.
Zaključni račun proračuna se sprejme z Odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po Zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2013 znašajo
(v €):
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto (K3)

Sprejeti 2013

Veljavni 2013

Realizacija 2013

Indeks

Indeks

1

2

3

4

5=4/2

6=4/3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

7.464.536,00
7.722.328,48
-257.792,48

7.464.536,00
7.722.328,48
-257.792,48

5.645.567,81
4.422.155,30
1.223.412,51

75,6
57,3
/

75,6
57,3
/

19.000,00

19.000,00

100.719,77

530,1

530,1

0,00

0,00

0,00

/

/

19.000,00

19.000,00

100.719,77

530,1

530,1

0,00
65.000,00
-303.792,48

0,00
65.000,00
-303.792,48

0,00
63.157,80
1.260.974,48

/
97,1
/

/
97,2
/

-65.000,00
257.792,48

-65.000,00
257.792,48

-63.157,80
-1.223.412,51

97,2
/

97,2
/

397.492,10

397.492,10

397.492,10

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
preteklega leta
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4. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
4.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
4.1.1. Makroekonomska izhodišča
 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-ZUE, 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, 81/09 in 95/11),
 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega
računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09),
 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/99-ZIPRS1011, 3/2013).
Zakon o javnih financah v 98. členu nalaga županu, da:
 pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za
finance, do 31. marca tekočega leta (potrebno elektronsko poročati iz programa APPr-A v program OPPrA),
 predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem in
 o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih
dneh po njegovem sprejemu.
Proračun Občine Mengeš za leto 2013 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta dne, 24.1.2013, na 19.
seji Občinskega sveta, 11.4.2013 pa je bil sprejet rebalans I. in na 22. seji Občinskega sveta dne, 21.11.2013 pa
rebalans II. proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
Predlog proračuna in rebalansov 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.
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2013 je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo
zaključnega računa občinskega proračuna.
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. Povprečnina za leto 2013 je bila
določena v višini 536,00 € na prebivalca.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS, 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 2010.
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 Republike Slovenije 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. 51/09) in Pravilnika o določitvi
podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09).

4.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna
4.1.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov
A) PRIHODKI
Proračunski prihodki so bili v letu 2013 načrtovani v višini 7.464.536,00 €. Realizirali smo 5.645.567,81 €
prihodkov oziroma 75,7 % v primerjavi s sprejetim in z veljavnim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
Proračunski prihodki se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in
transferne prihodke:

6

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

70
71
72
74

Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki
Skupaj

Realizacija
2013 (v €)

2

4.558.659,00
597.210,00
655.000,00
1.653.667,00
7.464.536,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

98,5
180,9
0,6
4,3
75,6

98,5
180,9
0,6
4,3
75,6

3

4.558.659,00
597.210,00
655.000,00
1.653.667,00
7.464.536,00

4.489.954,46
1.080.472,62
4.176,32
70.964,41
5.645.567,81

V milijonih €
5,0
4,5
4,0
3,5

Sprejeti 2013

3,0

Veljavni 2013

2,5

Realizacija 2013

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
realizirali 4.489.954,46 € oziroma 98,5 % 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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
4.558.659,00
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3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
4.558.659,00

3.594.099,00
764.851,20
130.908,61
95,65
4.489.954,46

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

100,0
94,6
86,7
1,9
98,5

100,0
94,6
86,7
1,9
98,5

V milijonih €
4,0
3,5
3,0

Sprejeti 2013

2,5

Veljavni 2013

2,0

Realizacija 2013

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

Davki na
premoženje

Domači davki 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 prejetih 3.594.099,00 € sredstev,
kar predstavlja 100,0 % sprejetega proračuna. Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen Zakona
o financiranju občin.
703 Davki na premoženje
Celotna vrednost davkov na premoženje je bila za leto 2013 načrtovana v višini 808.560,00 € in realizirana v
višini 764.851,20 €, kar predstavlja 94,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom.
Od tega znašajo:
 davki na nepremičnine so bili načrtovani v višini 647.000,00 €, realizirani pa v višini 567.983,10 €, kar
predstavlja 87,8 % sprejetega proračuna – realizirane davke na nepremičnine sestavljajo davek od
premoženja od stavb od fizičnih oseb v višini 35.238,93 €, davek od premoženja od prostorov za počitek
in rekreacijo v višini 1.004,90 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini
339.561,96 € in od fizičnih oseb v višini 190.286,44 € ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v višini 1.890,87 €;
 davki na premičnine (to je davek na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na nepremičnine) so bili
načrtovani v višini 1.010,00 €, realizirani pa v višini 1.315,32 € (130,2 % sprejetega proračuna);
 davki na dediščine in darila so bili načrtovani v višini 20.500,00 €, realizirani pa v višini 11.493,48 €, kar
predstavlja 56,1 % sprejetega proračuna;
 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili načrtovani v višini 140.050,00 €, realizirani
pa v višini 184.059,30 €, kar predstavlja 131,4% sprejetega proračuna – realizirane davke na promet
nepremičnin in na finančno premoženje sestavljajo davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini
70.284,20 € in od fizičnih oseb v višini 113.726,61 € ter zamudne obresti v višini 48,49 €.
704 Domači davki na blago in storitve
V letu 2013 smo načrtovali 151.000,00 € prejemkov iz tega naslova in jih realizirali 130.908,61 €, kar predstavlja
86,7 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Prejemke sestavljajo:
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 davki na posebne storitve (na dobitke od iger na srečo) so bili načrtovani v višini 5.000,00 €, realizirani pa
v višini 1.566,95 €,
 drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili načrtovani v višini 146.000,00 €, realizirani pa v višini
129.341,66 €, kar predstavlja 88,6 % sprejetega proračuna – realizirane druge davke na uporabo blaga in
storitev sestavljajo okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini
114.071,04 €, turistična taksa v višini 520,50 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.819,88 €,
druge občinske takse v višini 1.027,84 € in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov v višini 11.902,40 €.
706 Drugi davki
V 2013 smo načrtovali 5.000,00 € prejemkov iz tega naslova, realizirali pa smo 95,65 €.
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 1.080.472,62 €, kar pomeni 180,9 % v primerjavi s sprejetim
proračunom Občine Mengeš za leto 2013.

Vrsta nedavčnega prihodka
Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in
713
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
Skupaj
710

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

359.210,00

359.210,00

491.174,05

136,7

136,7

17.000,00

17.000,00

24.563,69

144,5

144,5

6.000,00

6.000,00

6.175,06

102,9

102,9

215.000,00 558.559,82
597.210,00 1.080.472,62

259,8
180,9

259,8
180,9

215.000,00
597.210,00

V€
600.000,00
500.000,00

Sprejeti 2013

400.000,00

Veljavni 2013

300.000,00

Realizacija 2013

200.000,00
100.000,00
0,00
Udeležba na Globe in druge Prihodki od Drugi nedavčni
dobičku in denarne kazni prodaje blaga
prihodki
dohodki od
in storitev
premoženja
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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 realizirali 491.174,05 €, kar predstavlja 136,7 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
Prihodki od obresti so bili načrtovani v višini 2.300,00 € in realizirani v višini 8.741,97 €, kar predstavlja 380,1 %
sprejetega proračuna. Te prihodke predstavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled v višini 48,93 € in
prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev v višini 8.693,04 €.
Prihodki od premoženja so bili načrtovani v višini 356.910,00 € in realizirani v višini 482.432,08 €, kar predstavlja
135,2 % sprejetega proračuna. Prihodke od premoženja sestavljajo prihodki od najemnin za poslovne prostore v
višini 79.587,10 €, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 30.706,79 €, prihodki od drugih najemnin v višini
368.408,19 € (razlog višje realizacije je v knjiženju najemnin za infrastrukturo, dano v najem na kontu 710304 in
ne na kontu 714199, kjer so knjiženi drugi izredni nedavčni prihodki in kjer smo imeli planirane prihodke v
proračunu za leto 2013), prihodki od zakupnin v višini 1.200,00 €, prihodki iz nadomestila za dodelitev služnostne
pravice v višini 1.831,52 € in prihodki iz naslova podeljenih koncesij v višini 698,48 €.
712 Globe in druge denarne kazni
Globe in denarne kazni so bile za leto 2013 načrtovane v višini 17.000,00 € in realizirane v višini 24.563,69 €, to
je 144,5 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Od tega so bile realizirane globe za prekrške v
višini 24.263,69 € (v letu 2013 smo izvajali v okviru Medobčinska inšpektorata in redarstva meritve hitrosti z
radarskimi kontrolami in prejeli več sredstev, kot smo predvidevali v proračunu), prihodki od povprečnin oziroma
sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških v višini 300,00 €.
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 višini
6.175,06 €, to je 102,9 % sprejetega proračuna 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 558.559,82 €, kar predstavlja
259,8 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili v letu 2013 realizirani v višini
534.539,57 €, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, ki so bili
realizirani v višini 0,00 € in drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 24.020,25 €.
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 višini 4.176,32 € oziroma
0,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
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Vrsta kapitalskega prihodka
Prihodki od prodaje osnovnih
720
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
722
neopredmetenih sredstev
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

285.000,00

285.000,00

1.403,35

0,5

0,5

370.000,00

370.000,00

2.772,97

0,8

0,8

655.000,00

655.000,00

4.176,00

0,6

0,6

V€
400.000,00
350.000,00

Sprejeti 2013

300.000,00
250.000,00

Veljavni 2013

200.000,00

Realizacija 2013

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 realizirani v višini
1.403,35 € oziroma 0,5 % v primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013.
Ti prihodki so sestavljeni iz prihodkov od prodaje zgradb in prostorov, ki smo jih v letu 2013 realizirali v višini
1.403,35 €, in sicer plačilo obrokov stanovanj po Jazbinškovem zakonu. Glavni razlog za razlike med sprejetim
proračunom in realizacijo proračuna v letu 2013 je neizvedena prodaja stanovanja Občine Mengeš in Zajčeve
vile.
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 realizirani v višini 2.772,97 € oziroma 0,8 % v primerjavi s
sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2013. Glavni razlog za razlike med sprejetim proračunom in
realizacijo proračuna v letu 2013 je neuspešna prodaja stavbnega zemljišča Posavec, stavbnega zemljišča Seme
sadike in stavbnega zemljišča v območju M 25, katere Občina Mengeš ni uspela prodati.
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74 Transferni prihodki
Občina Mengeš je imela v letu 2013 načrtovanih 1.653.667,00 € transfernih prihodkov, realiziranih pa 70.964,41 €
prihodkov, kar predstavlja 4,3% sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.

Vrsta transfernega prihodka
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
741 proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
Skupaj
740

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

64.000,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

110,9

110,9

64.000,00

70.964,41

1.589.667,00 1.589.667,00

0,00

0,0

0,0

1.653.667,00 1.653.667,00

70.964,00

4,3

4,3

V€
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00

Sprejeti 2013
Veljavni 2013
Realizacija 2013

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo prejeta sredstva iz državnega proračuna, so
bili za leto 2013 načrtovani v višini 64.000,00 € in realizirani v višini 70.964,41 €, to je 110,9 % sprejetega
proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Od tega je bilo realiziranih 41.749,82 € prejetih sredstev iz državnega
proračuna, in sicer za sofinanciranje investicij, ter 29.214,59 € drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna
tekočo porabo (od SVLR za delovanje skupnega medobčinskega organa in za družinskega pomočnika).
Na kontu 741300 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, ki smo jih
načrtovali za leto 2013 v višini 1.589.667,00 €, nismo imeli v letu 2013 nobene realizacije, ker še vedno čakamo
na sklep Vlade o dodelitvi evropskih sredstev. Popolna vloga za izgradnjo vodovodnega sistema in polna vloga
za izgradnjo kanalizacijskega sistema v severnem delu Mengša in južno od Grobeljske ceste se nahajata na
ministrstvu, izvedli smo vse postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca. Prav tako smo v letu
2013 izpeljali vse postopke za pridobitev Evropskih sredstev za izvedbo energetske sanacije Osnovne šole
Mengeš, pridobili sredstva na razpisu, izbrali izvajalca, z deli pa bomo pričeli v mesecu aprilu 2014 in jih zaključili
v letu 2015.
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B) ODHODKI
Odhodki Občine Mengeš so v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2013 izkazani skladno z ekonomsko
klasifikacijo javnofinančnih tokov. Za leto 2013 smo načrtovali 7.722.328.48 € odhodkov. Realizirali smo
4.422.155,30 € odhodkov, kar predstavlja 57,3 % realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun Občine Mengeš
za leto 2013. Proračunski odhodki se delijo na tri sklope:

Vrsta odhodka
40
41
42

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

1.780.226,00
2.382.155,90
3.559.946,58
7.722.328,48

1.820.226,00
2.489.955,90
3.412.146,58
7.722.328,48

1.705.091,35
2.052.355,29
664.708,66
4.422.155,30

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

95,8
86,2
18,7
57,3

93,7
82,4
19,5
57,3

V milijonih €
4,0
3,5
3,0

Sprejeti 2013

2,5

Veljavni 2013

2,0

Realizacija 2013

1,5
1,0
0,5
0,0
Tekoči odhodki

Tekoči transferi
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Investicijski odhodki

40 Tekoči odhodki
Na kontih skupine 40 se izkazujejo 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 1.780.226,00 €. Realizirali smo 1.705.091,35 € teh
odhodkov, kar predstavlja 95,8 % sprejetega in 93,7 % veljavnega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.

Vrsta tekočega odhodka

400
401
402
403
409

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

311.292,00

311.292,00

299.026,66

96,1

96,1

51.110,00

51.110,00

52.890,75

103,5

103,5

1.370.824,00
11.400,00
35.600,00
1.780.226,00

1.410.824,00
11.400,00
35.600,00
1.820.226,00

1.317.576,81
7.973,92
27.623,21
1.705.091,35

96,2
70,0
77,6
95,8

93,4
70,0
77,6
93,7

V€
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00

Sprejeti 2013

1.000.000,00
800.000,00

Veljavni 2013

600.000,00

Realizacija 2013

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

Izdatki za
blago in
storitve

Plačila
domačih
obresti

Rezerve

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
V letu 2013 je bilo načrtovanih 311.292,00 € odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim. Realizirali smo
299.026,66 €, kar predstavlja 96,1 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Od tega so bile plače in
dodatki načrtovani v višini 273.500,00 € in realizirani v višini 270.916,07 €, regres za letni dopust načrtovan v
višini 5.000,00 € in realiziran v višini 4.186,60 €, povračila in nadomestila (prehrana in prevoz) načrtovana v višini
23.860,00 € in realizirana v višini 22.484,02 €, sredstva za delovno uspešnost načrtovana v višini 5.000,00 € in
realizirana v višini 54,03 €, sredstva za nadurno delo niso bila načrtovana, so pa bila realizirana v znesku 199,45
€, plače za delo nerezidentov po pogodbi načrtovane v višini 2.932,00 € in realizirane v višini 692,21 € ter drugi
izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade) načrtovani v višini 1.000,00 € in realizirani v višini 494,28 €.
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili za leto 2013 načrtovani v skupni vrednosti 51.110,00 € in
realizirani v višini 52.890,75 €, kar pomeni 103,5 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Od tega je
bil prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje načrtovan v višini 26.110,00 € in realiziran v višini
29.303,25 €, prispevek za zdravstveno zavarovanje načrtovan v višini 19.510,00 € in realiziran v višini 20.160,33
€, prispevek za zaposlovanje načrtovan v višini 170,00 € in realiziran v višini 186,74 €, prispevek za starševsko
varstvo načrtovan v višini 290,00 € in realiziran v višini 284,41 € ter premije kolektivnega dodatnega in
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU načrtovane v višini 5.030,00 € in realizirane v višini 2.956,02 €.
402 Izdatki za blago in storitve
Izdatki za blago in storitve so bili za leto 2013 sprva načrtovani v višini 1.370.824,00 €, potem pa s
prerazporeditvami povečani na 1.410.824,00 €. Realizirali smo 1.317.576,81 € sredstev, kar pomeni 93,4 %
sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Od tega so bili pisarniški in splošni material in storitve
realizirani v višini 170.231,08 €, posebni material in storitve v višini 156.065,35 €, energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije v višini 123.215,37 €, prevozni stroški in storitve v višini 2.510,95 €, izdatki za službena
potovanja v višini 3.886,46 €, tekoče vzdrževanje v višini 673.940,37 €, poslovne najemnine in zakupnine v višini
9.122,97 €, kazni in odškodnine v višini 32.687,63 € ter drugi operativni odhodki v višini 145.916,63 €.
403 Plačila domačih obresti
Plačila domačih obresti od kredita pri poslovni banki so bila za leto 2013 načrtovana v višini 11.400,00 € in
realizirana v višini 7.973,92 €, kar predstavlja 70,0 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
409 Rezerve
V letu 2013 je Občina Mengeš načrtovala rezerve v višini 35.600,00 € in realizirana v višini 27.623,21 €.
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 2.382.155,90 €. Realizirali smo 2.052.355,29 €, kar
predstavlja 86,2 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.

Vrsta tekočega transfera

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

410 Subvencije
Transferi posameznikom in
411
gospodinjstvom
Transferi nepridobitnim
412
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
Skupaj

2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

85.000,00

189.000,00

165.760,14

195,1

87,7

390.660,00

387.760,00

299.622,95

76,7

77,3

287.592,00

288.792,00

323.965,52

112,7

112,2

1.618.903,90
2.382.155,90

1.624.403,90
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2.052.355,29
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Drugi tekoči domači
nepridobitnim
transfer
organizacijam in
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410 Subvencije
Subvencije javnim podjetjem za leto 2013 so bile načrtovane v višini 85.000,00 €. Realizirali smo 165.760,14 €
oziroma 195,1 % 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 €. Realizirali smo
299.622,95 € sredstev, kar predstavlja 76,70 % realizacije sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Od
tega so bili družinski prejemki in starševska nadomestila realizirani v višini 12.000,00 €, štipendije v višini 9.927,87
€ in drugi transferi posameznikom v višini 277.695,08 €.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2013 načrtovani v višini 287.592,00
Realizirali smo 323.965,52 € sredstev, kar predstavlja 112,7 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto
2013.
413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi so bili za leto 2013 načrtovani v višini 1.618.903,90 €. Realizirali smo 1.263.006,68 €
drugih tekočih domačih transferov (78,1 %), in sicer:
 33.029,99 € tekočih transferov občinam,
 28.795,67 € tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja (prispevek zdravstvenega zavarovanja
oseb, ki ga plača občina),
 563,12 € tekočih transferov v javne sklade, ki zajemajo plačila v stanovanjski sklad Republike Slovenije na
podlagi zahtevkov iz naslova odkupa stanovanj,
 1.199.789,81 € tekočih transferov v javne zavode, ki zajemajo plačila računov za izvajanje programov
predšolske vzgoje (plačila vrtcem) in
 828,09 € tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (v tej
postavki so zajeta plačila za mrliške oglede zdravnikom zasebnikom na podlagi izstavljenih računov).
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 3.559.946,58 € investicijskih odhodkov. Realizirali smo
664.708,66 € sredstev oziroma 18,7 % sprejetega proračuna Občine Mengeš za leto 2013.
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Vrsta investicijskega
odhodka
420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
Skupaj
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3.412.146,58

664.708,66

18,7

19,5

V milijonih €

4,0
3,5

Sprejeti 2013

3,0
2,5

Veljavni 2013

2,0

Realizacija 2013

1,5
1,0
0,5
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 3.599.946,58 €. Realizirali smo
664.708,66 € sredstev, kar pomeni 18,7 % sprejetega proračuna oz. 19,5 % veljavnega proračuna Občine
Mengeš za leto 2013. Od tega je bil nakup opreme realiziran v višini 69.580,80 €, nakup drugih osnovnih sredstev
v višini 0,00 €, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 34.576,93 €, investicijsko vzdrževanje in obnove v
višini 316.389,06 €, nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 59.271,09 €, nakup nematerialnega premoženja
6.027,24 € ter študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini
178.863,54 €.

4.1.1.1. 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 je na kontih skupine 75 v letu 2013
prejela 100.719,77 €, in sicer s prodajo deleža Veterine Kamnik 20.132,00 in kapitalski delež CČN Kamnik
Domžale Občini Cerklje v višini 80.587,77 €.
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4.1.1.2. Izkaz računa financiranja
Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga. Občina Mengeš se v letu 2013 ni dodatno zadolžila,
načrtovala pa je odplačilo dolga v višini 65.000,00 €, v letu 2013 smo odplačali 63.157,80 € dolgoročnega kredita,
(odplačilo kredita za postavko 04014 Vrtec Mengeš – enota Gobica; podprogram: 04039003 Razpolaganje in
upravljanje z občinskim premoženjem, program: 0403 Druge skupne administrativne službe, področje
proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, proračunski uporabnik:
Občinska uprava).

4.1.2. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji
Občina Mengeš v letu 2013 je sprejela rebalans proračuna Občine Mengeš za leto 2013 in s tem uravnotežila
proračun. Med letom so bile z rebalansom proračuna Občine Mengeš za leto 2013 uvedene nove proračunske
postavke.

4.1.3. Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47.
členom ZJF
Občina Mengeš v letu 2013 ni imela nobenih sprememb neposrednih uporabnikov med letom, ki izhajajo iz 47.
Člena ZJF.

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 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni ekonomski
nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani v potrebni višini, zato so bile v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah ter pooblastil župana na osnovi 7. člena Odloka o proračunu Občine Mengeš za leto
2013 izvedene nekatere prerazporeditve med proračunskimi postavkami. V spodnji tabeli so prikazane
prerazporeditve med posameznimi postavkami v okviru področij proračunske porabe. V stolpcu »+« so prikazana
povečanja proračunskih postavk, v stolpcu »-« pa zmanjšanja proračunskih postavk v primerjavi s sprejetim
načrtom za leto 2013.

TABELA 1: PRERAZPOREDITVE - PRORAČUN 2013
1 POLITIČNI SISTEM
01004 Stroški za delovanje občinskega sveta
01002 Nagrade članom delovnih teles sveta občine
Skupaj prerazporeditve 01
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
06008 Zavarovanje
04018 Kulturni dom Mengeš
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v€
-

+
3.000,00

3.000,00
3.000,00
+
500,00

500,00

04002
04001
04007
04018
04011
04018

Nabava opreme uprave in računalniških programov
Internet občine
Pomembne obletnice
Kulturni dom Mengeš
Redno vzdrževanje poslovnih objektov v lasti občine
Kulturni dom Mengeš

04013 Osnovna šola Mengeš
04018 Kulturni dom Mengeš
Sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na objektu Mladinski počitniški
04031 dom Krk
04018 Kulturni dom Mengeš
Skupaj prerazporeditve 04
6
06003
06002
06004
06002
06005
06002

LOKALNA SAMOUPRAVA
Tekoče vzdrževanje objekta in opreme uprave
Pisarniški in splošni material in storitve
Strokovno izobraževanje zaposlenih
Pisarniški in splošni material in storitve
Zagotavljanje kakovosti dela, varstva in zdravja pri delu in pož.varnosti
Pisarniški in splošni material in storitve
Skupaj prerazporeditve 06

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO
11005 Zavetišče za male živali
11010 Zagotavljanje tehnične podpore
Skupaj prerazporeditve 11
13
13001
13044
13002
13044
13059
13019
13018
13022
13071
13024
13071
13020

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Javne prometne površine
Cesta Mengeš - Koseze
Zimska služba
Cesta Mengeš - Koseze
Trg pod kostanji
Prometni in neprometni znaki
Talna prometna signalizacija
Tokovina JR
Prihranek električne energije - plačilo koncesionarju za investicijo
Obnova javne razsvetljave
Prihranek električne energije - plačilo koncesionarju za investicijo
Svetlobna prometna signalizacija
Skupaj prerazporeditve 13
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3.000,00
3.000,00
1.200,00
1.200,00
12.200,00
12.200,00
14.000,00
14.000,00
4.000,00
4.000,00
34.900,00
+
8.000,00

8.000,00

500,00
500,00
100,00
100,00
8.600,00
+
2.400,00

2.400,00

7.500,00
+
20.000,00

20.000,00

26.000,00
20.000,00
6.000,00
300,00
300,00
5.000,00
5.000,00
16.000,00
15.000,00
1.000,00
67.300,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15005 Divja odlagališča
Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini
15014 Mengeš
15015 Subvencije kanalizacije (pokrivanje stroškov do polne lastne cene)
Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini
15014 Mengeš
Skupaj prerazporeditve 15
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Republiška obveznost
Otroška igrišča
Upravljanje stanovanj in objetkov v lasti Občine Mengeš
Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki
Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole
Otroška igrišča
Subvencije vodovod
Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini
16041 Mengeš
Skupaj prerazporeditve 16
16
16016
16013
16018
16012
16031
16013
16042

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17004 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih
ZD Domžale - zdravstvena postaja Mengeš (... plačilo stroškov
17001 vzdrževanja,…)
Skupaj prerazporeditve 18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18008 Materialni stroški občinskega glasila Mengšan
18033 Mengšan - avtorski honorarji, križanke, naslovnice
Skupaj prerazporeditve 18

+
1.100,00

1.100,00
45.000,00
45.000,00
46.100,00

+
2.000,00

2.000,00

3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
59.000,00
59.000,00
64.500,00
+
3.000,00

-

3.000,00
3.000,00
+

10,00
10,00
10,00

19 IZOBRAŽEVANJE
19006 Oprema OŠ Mengeš
19004 Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, varovanje OŠ, …)
Skupaj prerazporeditve 18

+
1.200,00

20 SOCIALNO VARSTVO
20001 Pomoč na domu - Dom počitka Mengeš
20007 Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe

+
3.000,00

20

-

1.200,00

1.200,00
3.000,00

20006
20007
20009
20007

4.1.5.

Center za socialno delo Domžale
Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
Občinske denarne socialne pomoči
Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe
Skupaj prerazporeditve 20

500,00
500,00
1.600,00
1.600,00
5.100,00

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
sprejeme občinski proračun, odloča župan. V letu 2013 ni bilo porabe sredstev iz rezervnega sklada.
Oblikovanje proračunske rezerve v letu 2013
Nakazilo proračunske rezerve v rezervni sklad Občine Mengeš

12.000,00 €
12.000,00 €

4.1.7. 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). Splošna proračunska rezervacija je bila za
leto 2013 načrtovana v višini 23.600,00 € ter realizirana v višini 22.598,58 €.
Sredstva proračunske rezervacije so bila porabljena v višini:
 4.886,99 € za pokrivanje stroškov povečanega odlova psov in mačkov, ker je na proračunski postavki
11005 kljub prerazporeditvam v dovoljeni višini zmanjkalo sredstev za pokrivanje stroškov obveznega
odlova psov in mačkov;
 108,38 € za vračilo neupravičeno izterjane globe;
 1.834,28 € za izplačilo požarnih taks gasilskim društvom v Občini Mengeš, katera smo prejeli v večjem
obsegu, kot smo jih planirali;
 13.788,93 € za plačilo stroškov, ki so nastali ob požaru na Grajski ulici 3 in denarno - socialne pomoči
stanovalcem, ki so bili prizadeti v požaru in
 2.000,00 € na podlagi sklepa občinskega sveta občinama Duplek in Vuzenica v obliki pomoči za
posledice poplav.
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4.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za
leto 2013 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Za vsakega
proračunskega uporabnika je izdelana tabela in podan grafični prikaz.
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov. Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 57,3 % glede na sprejeti plan oziroma
4.422.155,30 €, kar predstavlja 57,3 % realizacijo na veljavni plan.

4.2.1. Obrazložitev doseženih ciljev in rezultatov na nivoju področja proračunske
porabe, glavnih programov in podprogramov
V naslednji tabeli in grafu so prikazani odhodki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja, glede
na sprejeti, veljavni plan ter realizacijo.
Tabela: Izdatki proračuna po področjih proračunske porabe v letu 2013
Področje proračunske porabe
01

Politični sistem

02

Ekonomska in fiskalna administracija

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

124.018,00

124.018,00

109.696,38

88,5

88,5

11.900,00

11.900,00

8.085,38

68,0

68,0

Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve

608.570,48

608.570,48

358.674,13

59,0

59,0

Lokalna samouprava

490.290,00

490.290,00

469.746,07

95,8

95,8

74.804,00

74.804,00

73.548,58

98,3

98,3

24.200,00

24.200,00

18.230,82

75,3

75,3

755.366,10

755.366,10

725.690,78

96,1

96,1

36.362,00
1.955.933,00

36.362,00
1.955.933,00

30.106,42
265.092,22

82,8
13,6

82,8
13,6

1.168.031,00

1.168.031,00

528.631,63

45,3

45,3

65.650,00

65.650,00

50.922,93

77,6

77,6

728.580,00

728.580,00

309.229,77

42,4

42,4

1.435.823,90
207.200,00
35.600,00

1.435.823,90
207.200,00
35.600,00

1.236.413,54
203.488,07
34.598,58

86,1
98,2
97,2

86,1
98,2
97,2

7.722.328,48

7.722.328,48

4.422.155,30

57,3

57,3

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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Graf: Izdatki proračuna po področjih proračunske porabe v letu 2013
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01 - POLITIČNI SISTEM
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih organov
na območju lokalne skupnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski svet izvršuje program dela, ki je usmerjen v razvoj občine Mengeš.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101- Politični sistem
0101 - Politični sistem
Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje
sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in
pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s
sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.
Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega tudi uresničuje. Občinski svet
se mora izkazati tudi pri odločanju kot tudi poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanoma in
z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občinski svet opravlja strokovne naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje
občinskega sveta in njegovih delovnih teles in stremi za tem, da znižuje materialne izdatke.
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Opis podprograma
Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, stroške svetniških skupin,
financiranje političnih strank,
Zakonske in druge pravne podlage
 Ustava Republike Slovenije
 Zakon o lokalni samoupravi
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Zakon o financiranju občin
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o medijih
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Proračun občine Mengeš za posamezno proračunsko leto
Statut občine Mengeš
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Mengeš
Odlok o priznanjih v občini Mengeš
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov
drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti strokovne in materialne podlage, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Dolgoročni cilji
na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničujejo s
sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu.
Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto
dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.
Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na ravni lokalnih skupnosti je, da skupaj z
njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa le tega sproti tudi uresničuje. Občinski
svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, v tvornem sodelovanju z županom, podžupanoma
in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Glavni letni cilji v tem proračunskem letu so bili usmerjeni k izvajanju aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.
Letni cilji podprograma
V letnem cilju je prednostna naloga Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in
občinsko upravo) skupna priprava dolgoročne in srednjeročne strategije občine in njenega uresničevanja.
Letne cilje realiziramo tudi tako, da vsem zainteresiranim na enem mestu omogočimo dostop celotnega gradiva
sej občinskega sveta (gradivo, poročila delovnih teles, amandmaji, sprejeti sklepi, …).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S sredstvi smo ravnali gospodarno.
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
Opis podprograma
Župan s pomočjo podžupanov, v okviru danih, pooblastil gospodari s premoženjem občine Mengeš, skrbi za
izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah, oz. izvaja naloge in pooblastila. Dejavnost
župana in podžupanov je vključena v politični sistem in zajema njihovo področje - funkcija župana in podžupan.
Dejavnost župana in podžupanov – podprogram 01019003, vključuje: plače poklicnih funkcionarjev - župana in
nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupanov, materialne izdatke, vključno z izdatki
reprezentance in odnosov z javnostmi.
Zakonske in druge pravne podlage
 Ustava Republike Slovenije
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o financiranju občin
 Zakon o lokalnih volitvah
 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
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Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o samoprispevku
Zakon o političnih strankah
Zakon o financiranju političnih strank
Zakon o preprečevanju korupcije
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o medijih
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
Proračun občine za posamezno proračunsko leto
Statut občine Mengeš
Poslovnik o delu občinskega sveta
Odlok o priznanjih v občini Mengeš
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov
drugih občinskih organov in o povračilu stroškov

Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili uspešno doseženi.
Letni cilji podprograma
V letu 2013 je bila prednostna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom ter v sodelovanju z
odbori in komisijami uresničijo sprejete smernice in v programu sprejete naloge.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi na vseh področij.
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe 02 zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je
na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in Nadzornega odbora
občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Veljavna zakonodaja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Racionalna in učinkovita poraba javnih financ.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Področje porabe 02 zajema dva glavna programa, in sicer:
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike
0203 – Fiskalni nadzor
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis glavnega programa
Glavni program 0202 ureja področje fiskalne politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega
prometa.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
Opis podprograma
Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške plačilnega prometa.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti,
 Zakon o plačilnem prometu ,
 Zakon o davčni službi,
 Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Plačilni promet v letu 2013 je potekal nemoteno.
0203 - Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo proračunskih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Nadzor nad namensko, smotrno in zakonsko porabo sredstev je bil zagotovljen s strani Nadzornega odbora
občine Mengeš.
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.
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Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnih financah
 Zakon o financiranju občin
 Statut občine Mengeš
 Poslovnik o delu nadzornega odbora
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
Dolgoročni cilji podprograma
Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa
občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem
prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Nadzorni odbor se je sestajal redno mesečno in s svojimi ugotovitvami, predlogi in sklepi prispeval k
učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.
Letni cilji podprograma
Izvedba načrtovanih nadzorov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Izvedena sta bila dva nadzora, nadzorni odbor pa je spremljal tudi izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev
preteklih nadzorov in spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev
javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Opis področja proračunske porabe
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v
zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V okviru tega
področja se sredstva namenijo tudi za praznovanje občinskega praznika in ostalih pomembnih prireditev v občini
Mengeš.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Zakon o javnih naročilih
 Zakon o javnih financah
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo
protokolarnih dogodkov ter delovanje krajevnih skupnosti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0402 – Informatizacija uprave
0403 – Druge skupne administrativne službe
0402 - Informatizacija uprave
Opis glavnega programa
Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni
podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije uprave, povezanih
z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju dolgoročnih ciljev je bila informatizacija uprave uspešna. Zamenjano je bilo nekaj namizne
računalniške programske opreme na nov operacijski sistem, vzdrževanje starejše strojne in aplikativne
programske opreme. Za povečanje učinkovitosti strežniške opreme je bil nadgrajen strežniški sistem, tako
dodatna notranja strežniška oprema, kot tudi dodatne licence uporabe, s tem je zagotovljena višja razpoložljivost
in zanesljivost sistema. Posodobljena je bila tudi uradna spletna stran Občine Mengeš in prenesena k novemu
ponudniku gostovanja.
04029001 - Informacijska infrastruktura
Opis podprograma
Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru
podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje spletne strani občine Mengeš.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi,
 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
Dolgoročni cilji podprograma
Osnovni namen dolgoročnega cilja podprograma je izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji:
usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje
javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva so bila porabljena, kot je bilo planirano za urejevanje in posodabljanje spletne strani Občine Mengeš.
Letni cilji podprograma
Pri svojem delu sledimo tako dolgoročnim kot kratkoročnim ciljem. Predvsem smo usmerjeni v vzdrževanje
obstoječe spletne strani in dnevno ažuriranje le-te.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev.
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04029002 – Elektronske storitve
Opis podprograma
Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru
podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov,
uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne
programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske
infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi,
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi,
 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
Dolgoročni cilji podprograma
Osnovni namen dolgoročnega cilja podprograma je izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske
opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji
predvsem usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno
delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva so bila porabljena, kot je bilo planirano za računalniške storitve, storitve informacijske podpore
uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne
programske opreme, kot tudi za nakup in posodobitev programske opreme. Za povečanje učinkovitosti strežniške
opreme je bil nadgrajen strežniški sistem.
Letni cilji podprograma
Pri svojem delu sledimo tako dolgoročnim kot kratkoročnim ciljem. Predvsem smo usmerjeni v vzdrževanje
obstoječe strojne in programske opreme, koordiniran razvoj informacijskega sistema in nudenje storitev notranjim
in zunanjim uporabnikom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev.
0403 - Druge skupne administrativne službe
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja
poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbe praznovanja občinskega praznika,
novoletne obdaritve in ostale prireditve.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu
organov in institucij preko rednega komuniciranja, ustrezno vzdrževani poslovni prostori in zadovoljevanje
posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v
občini po planu dela vaških odborov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih, televizijskih in predvsem tiskanih medijev. Poslovni
prostori so bili vzdrževani po programu. Postavke so bile izvedene v skladu s planom in zagotovljenimi
proračunskimi sredstvi.
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenijo za proslave, prireditve in sprejeme, kot tudi za praznovanje
občinskega praznika, novoletnih obdaritev in ostalih pomembnih prireditev.
Zakonske in druge pravne podlage
 zakon o javnem naročanju
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje družabnega življenja v občini in izvedba slovesnosti ob pomembnejših dogodkih, zadovoljevanje
posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje krajanov v čim večjem
številu pri opravljanju javnih zadev v občini.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izvedene so bile razne prireditve pod okriljem društev in drugih neprofitnih organizacij.
Letni cilji podprograma
Sofinanciranje raznih prireditev izvedene proslave ob praznikih (občinskih in državnih) ter drugih pomembnih
prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi z izvedbo raznih prireditev in akcij na občinskem nivoju. Društvom in drugim
upravičencem so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje prireditev.
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Opis podprograma
V tem podprogramu so vključeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, kazni in odškodnin, izdatki za pravno
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, tekoči stroški poslovnih
prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter investicije v poslovne prostore v lasti in upravljanju
občine.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.)
 Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 79/99 in spr.)
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in spr.)
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 86/2010)
 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 34/2011)
 Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur .list RS št. 20/2004 in spr.)
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS št.
125/2003 in spr.)
 Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. List RS št. 60/2009)
 Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr.)
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so bili skrb za vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Mengeš, v skladu s potrebami
in finančnimi možnostmi, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori,
odprodaja prostorov, v katere ni smotrno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko
vrednost poslovnega prostora in oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih
prostorov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem so bili uspešno realizirani.
Letni cilji podprograma
Sredstva na tej postavki smo planirali za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor spadajo
stroški upravljanja in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih
prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine, pa tudi stroški izvršb, kazni in odškodnin ter
drugih sodnih postopkov ter izdatki za pravno zastopanje občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V okviru letnih ciljev razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem smo uspešno realizirali plan
vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Opis področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, ki jih občinske službe opravljajo na strokovnem področju kadrovske
uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost v
okviru veljavnih predpisov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene
z zakoni. Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja
gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na
nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in
dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je ustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem v Trzinu in
sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin.
Delovanje skupne uprave sofinancirajo občine ustanoviteljice. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih
sredstev iz državnega proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave
v preteklem letu.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
 Strategija razvoja turizma
 Strategija razvoja občine Mengeš
 Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih
sredstev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 – Lokalna samouprava
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 – Dejavnost občinske uprave
0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za članarine za nacionalna združenja lokalnih skupnosti. Občina Mengeš je
članica Skupnosti občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) in Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Aktivnosti in programi na nivoju SOS in ZOS so bili izvedeni po načrtih.
06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
Opis podprograma
Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja, regije in Republike Slovenije z
namenom razvoja gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi
skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj,
izkušenj in dobrih praks med občinami. Delovanje obeh združenj sofinancirajo občine članice. V okviru
podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
 Odloki občin ustanoviteljic
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in države.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge v okviru pristojnosti SOS in ZOS so bile izvedene.
Letni cilji podprograma
Letni cilji SOS in ZOS je povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na nivoju države, z namenom sodelovanja
pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks med občinami ter sama
učinkovitost izvedbe plana.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Naloge po planu dela SOS in ZOS za leto 2013 so bile izvedene ob upoštevanju načela gospodarnosti in
učinkovitosti.
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je
ustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem v Trzinu in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin. Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine
ustanoviteljice redne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Aktivnosti in programi na nivoju Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bili izvedeni po načrtih.
06029002 - Delovanje zvez občin
Opis podprograma
Občine se lahko odločijo tudi za projektno združevanje na nivoju območja in regije, z namenom razvoja
gospodarstva in infrastrukture ter varovanja okolja, kot tudi za povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi na
nivoju države, z namenom sodelovanja pri skupnem urejanju lokalnih zadev ter izmenjavo mnenj, izkušenj in
dobrih praks med občinami. Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave z drugimi občinami. Občina Mengeš je ustanoviteljica skupne občinske uprave s sedežem v Trzinu in
sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin.
Delovanje skupnih uprav sofinancirajo občine ustanoviteljice okviru podprograma se sredstva namenijo za
delovanje redne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 Zakon o občinskem redarstvu
 Zakon o prekrških
 Zakon o varnosti cestnega prometa
 Zakon o varstvu javnega reda in miru
 Zakon o varstvu okolja
 Odloki občin ustanoviteljic
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Naloge v okviru pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva so bile izvedene.
Letni cilji podprograma
Letni cilj Medobčinskega inšpektorata in redarstva je zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanje prenesenih nalog
s področja javnih zadev ter učinkovita izvedbe plana.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Naloge po planu dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2013 so bile izvedene ob upoštevanju
načela gospodarnosti in učinkovitosti.
0603 - Dejavnost občinske uprave
Opis glavnega programa
Glavni program Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne
uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Upravne in strokovne naloge so bile izvedene v skladu z načelom strokovnosti in zakonitosti.
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06039001 - Administracija občinske uprave
Opis podprograma
Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške za občinsko upravo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o javnih financah
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
 Zakon o varstvu osebnih podatkov
 Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne
stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in
pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač
zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest,
kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj,
zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, ...
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov je
bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami.
Letni cilji podprograma
Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog iz občinske pristojnosti ob gospodarni porabi
sredstev za ta namen.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito ob gospodarni porabi
sredstev za njeno delo.
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje
objektov in motornih vozil, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za program
modernizacije uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
 Zakon o izvrševanju proračuna
 Zakon o javnih naročilih
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Dolgoročni cilji podprograma
Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s
strankami, zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Aktivnosti, potrebne za ohranitev, zavarovanje in povečanje premoženja so bile izvedene. Zagotovljeni so bili tudi
normalni pogoji za delo s strankami.
Letni cilji podprograma
Letni cilji podprograma so bili realizirani na področju vzdrževanja službenih vozil in ostale opreme in zgradb, v
katerih deluje občinska uprava, dobavljeni potrebni novi pisarniški opremi in pohištvu, dobavljeni energiji za
ogrevanje in elektriko, dobavljeni vodi in odvoženih odpadkih, varovanju stavbe in zavarovanem premoženju
občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Opis področja proračunske porabe
Področje 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite,
obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih so usposabljanje enot in služb civilne
zaščite ter dobra usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog
zaščite in reševanja v občini Mengeš.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa
varstva pred požarom.
Podprograma, ki se nanašata na glavni program sta:
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč in
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajemajo usposabljanje in opremljanje
poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite v občini Mengeš. Pomembno je, da so sile in
sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene, ter po možnosti locirane na enem mestu. S tem
je namreč omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in posledično hitrejše posredovanje
ob naravnih in drugih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev se lahko označi za uspešno, saj se vsako leto v občinskem proračunu
zagotavljajo sredstva za usposabljanje in opremljanje tako gasilskih enot, kot tudi enot in ekip civilne zaščite.
Posledično temu so uspešno izvedene vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, saj občina samostojno
organizira in vodi akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter tudi dejavnosti pri odpravljanju
posledic nesreč.
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške
operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in
opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ter delovanje enot
civilne zaščite v izrednih dogodkih.
Zakonske in druge pravne podlage
 Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
Dolgoročni cilji podprograma
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih
skupnosti, pomembno je izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno ukrepanje
ob naravnih in drugih nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot so
letno uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov štaba Civilne zaščite, dopolnilna usposabljanja za člane
štaba, organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči. Prav tako se sredstva
namenjajo za opremljanje štaba Civilne zaščite. Uspešno poteka tudi sodelovanje z drugimi nevladnimi in
humanitarnimi organizacijami ter določenimi segmenti, ki so v fazi vključevanja v področje zaščite in reševanja. V
tem delu so dolgoročni cilji podprograma uspešno realizirani.
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Letni cilji podprograma
Podprogram 07039001 zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in
službe civilne zaščite, opremljanje enot in službe civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, vzdrževanje javnega alarmiranja ter javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. V občinski pristojnosti za izvajanje nalog zaščite in reševanja je
spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in
vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja ob posamezni nesreči,
organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter da
občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri
odpravljanju posledic nesreče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za
leto 2013 na tem področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja ter izobraževanja pripadnikov
Civilne zaščite, sodelovanja z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, načrtovanja zaščite in
reševanja, ozaveščanja občanov o ukrepih pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gospodarnost in učinkovitost pri
delovanju zaščite in reševanja je težko oceniti, vendar je le-to najboljše vidno takrat, ko enote hitro in učinkovito
intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škoda, ki jo povzročijo nesreče.
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Opis podprograma
Podprogram 07039002 zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financirane tudi s sredstvi požarne
takse) ter investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi,
 Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi,
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
 Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne
usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Mengeš za posredovanje ob
naravnih in drugih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Aktivnosti za realizacijo dolgoročnih ciljev potekajo vsa leta, saj se letno izvajajo usposabljanja in izobraževanja
gasilcev, sredstva pa se namenjajo tudi za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ta del dolgoročnih ciljev
je uspešno realiziran.
Letni cilji podprograma
Letni cilji pri osnovni dejavnosti gasilskih enot so spremljanje signala preko avtomatskega javljanja, obveščanje,
alarmiranje in organiziranje ter sodelovanja med prostovoljnimi gasilskimi enotami. Na področju intervencij so cilji
oz. dejavnosti gasilskih enot usmerjene k reševanju pri naravnih in drugih nesrečah, gašenju požarov, reševanju
pri nesrečah na cesti, reševanju pri nesrečah v industriji, ter k pomoči pri reševanju ljudi in premoženja v
sodelovanju z enotami Občinskega štaba civilne zaščite. Pri preventivni dejavnosti so glavni cilji usmerjeni k
pregledovanju gasilnikov, pregledovanju hidrantov, izdelovanju načrtov zaščite in reševanja, servisiranju gasilskih
vozil in opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Leto 2013 se glede na dosežene cilje lahko označi za uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani.
Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2013 tudi na tem
področju pozitivna. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih
zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opremi. Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot je
težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek
delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih
intervencij ob nesrečah, nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero.
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Opis področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja na območju občine. Področje porabe torej zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in
podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoju podeželja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Strategija razvoja občine Mengeš
 Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijske proizvodnje v občini Mengeš
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja
kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja mengeške občine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
Opis glavnega programa
Občina Mengeš v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti Republike Slovenije zagotavlja sredstva na različnih
področjih delovanja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti
kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in
gozdarstva in izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Opis podprograma
Podprogram vsebuje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij s spodbujanjem prestrukturiranja, s
spodbujanjem tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, spodbujanje m
razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanjem razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanjem
oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanjem razvoja turistične ponudbe na podeželju, spodbujanjem
izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanjem društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in
razvoja podeželja, ohranjanjem kulturne krajine, celostno obnovo vasi in razvojem podeželja, izvajanjem ukrepov
za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Letni načrt opredeljen v proračunu občine.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti
kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in
gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev in spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili delno doseženi, saj se je izvedba sprejetja pravilnikov za razdelitev sredstev zamaknila.
Letni cilji podprograma
Razdeljena sredstva v skladu z vsebinskim in finančnim planom razvojnih projektov in programov za podeželja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Na področju kmetijstva so bila sredstva razdeljena v skladu z razpisom.
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
Opis glavnega programa
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V
skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in
zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Med letom so bile izvedene aktivnosti odlova psov in mačk.
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Opis podprograma
V okviru zdravstvenega varstva živali je občina dolžna zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali. Tako
so ključne naloge podprograma zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo
zapuščenih živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zavetiščem Meli center Repče ima Občina Mengeš sklenjeno letno pogodbo o zagotovitvi ustreznega varstva
zapuščenih živali v občini.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Za zapuščene živali v občini Mengeš je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Doseženi so bili vsi
načrtovani cilji. Pri opravljanju posameznih storitev je bilo izvajanje te aktivnosti učinkovito in gospodarno.
1104 - Gozdarstvo
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, v
skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij in zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest, in s tem ohranitev in trajnostni
razvoj gozdov.
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
 Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94 s sp.)
 Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
 Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)
 Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.
Letni cilji podprograma
Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanje gozdnih cest.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v obsegu, kot je bilo planirano s programom vzdrževanja s
strani Zavoda za gozdove. Menimo, da so bili kljub temu letni cilji uresničeni in poslovanje gospodarno.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje infrastrukture, in
obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
 Strategija razvoja občine Mengeš
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1302 - Cestni promet in infrastruktura
Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, za tekoče
vzdrževanje cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih
cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno
delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni
zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti
oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju
vzdrževanja cestne infrastrukture so prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti
udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih
pogojev. Strateški cilj je tudi gradnja novih občinskih cest z namenom izboljšanja prometne varnosti,
zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina stremi k zagotavljanju takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo
prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter
ohranja urejen videz cest. Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni. Z gradnjo novih občinskih cest ne
sledimo potrebam in bi bilo potrebno pospešiti aktivnosti za doseganje dolgoročnih ciljev.
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje
in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture
(pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, …).
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o cestah
 Zakon o pravilih cestnega prometa
 Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Odlok o občinskih cestah
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš
Dolgoročni cilji podprograma
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in prevoznost cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje z realizacijo programa vzdrževanja cest uspešno dosegamo.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih
objektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
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Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega
leta.
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, gradnjo in investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, …)
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o cestah
 Zakon o pravilih cestnega prometa
 Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
 Odlok o občinskih cestah
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne
infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in
preplastitev cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprogram
Dolgoročni cilji so z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne
infrastrukture uspešno doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s
potrebami in finančnimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije,
rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest ter sanacije podpornih in opornih zidov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri realizaciji zastavljenih letnih ciljev smo bili dokaj uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev z
zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev
najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.
13029003 - Urejanje cestnega prometa
Opis podprograma
Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč,
semaforskih krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, sofinanciranje vseh
vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o cestah
 Zakon o pravilih cestnega prometa
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
 Odlok o občinskih cestah
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš
Dolgoročni cilji podprograma
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja
prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, priprava občinskih predpisov s
področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter
gradnja, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter
prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili so bili uresničeni.
Letni cilji podprograma
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Tekoče vzdrževanje parkirišč, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, upravljanje in tekoče vzdrževanje
prometne signalizacije, gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, upravljanje in tekoče
vzdrževanje avtobusnih postajališč, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z
izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe
usposobljenih izvajalcev. Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč je uspešno, bo pa potrebno
zagotoviti pogoje tudi za investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč.
13029004 - Cestna razsvetljava
Opis podprograma
Podprogram Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o cestah
 Zakon o pravilih cestnega prometa
 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
 Odlok o občinskih cestah
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev
objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
ter zagotavljanje, oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili doseženi.
Letni cilji podprograma
Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje
javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje
porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Dveletni cilj je tudi obnova javne
razsvetljave.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili z izvajanjem planiranih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom
izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe
usposobljenih izvajalcev.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Opis podprograma
Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest v deležu, ki odpade na lokalno skupnost.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o cestah
 Zakon o pravilih cestnega prometa
 Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
 Odlok o občinskih cestah
 drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z
izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo dokaj uspešni, ker realizacija ciljev ni odvisna od nas.
Letni cilji podprograma
Letni cilji so prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s
potrebami in finančnimi možnostmi in novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
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V letu 2013 Direkcija RS za ceste ni nadaljevala s predvideno rekonstrukcijo Slovenske ceste zaradi splošne
gospodarske situacije, zato letni cilji niso bili doseženi. Občina Mengeš sama nima dovolj sredstev, da bi izvedla
to investicijo z lastnimi sredstvi.

14 - GOSPODARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva
na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se
nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, razvoju turizma ter
promociji predvsem na dveh področjih - turistični in promociji malega gospodarstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine Mengeš
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj
podjetništva in turizma, vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj
turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Opis glavnega programa
Občina Mengeš nima sprejetih strateških dokumentov, na podlagi katerih bi zagotavljala sredstva na različnih
področjih delovanja podpore gospodarski dejavnosti. Začela je delati na razvojnih projektih na področju
spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilji, ki jih zasledujemo v okviru glavnega programa, so v razvoju podobe občine, zagotavljanje
prostorskih pogojev za razvoj občine in ustvarjanje ustreznih pogojev za odpiranje novih delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Letni cilji so doseženi.
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Opis podprograma
Spodbujanje naložb v gospodarstvo, v izgradnjo nastanitvenih objektov, spodbujanje investitorjev za odpiranje
novih delovnih mest, pre-usposabljanje kadrov, spodbujanje podjetništva ter delovanje društev, ki delujejo na
področju spodbujanja podjetništva.
Zakonske in druge pravne podlage
Razvojni projekti na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in podjetništva.
Dolgoročni cilji podprograma
Povečanje konkurenčnih pogojev za razvoj gospodarstva, spodbujati investicijska vlaganja zasebnega sektorja in
spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, ki so opredeljeni v nacionalnih, regionalnih
in občinskih strateških dokumentih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Strateško gledano se realizacija aktivnosti izvaja.
Letni cilji podprograma
Na letni ravni so bili doseženi vsi predvideni cilji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse aktivnosti ne odstopajo od predvidenih, zato je ocena gospodarnosti pozitivna.
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Opis glavnega programa
Občina Mengeš v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja,
in sicer razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma, spodbujanje razvoja turističnih prireditev ter
razvoj turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma na nacionalni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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Dolgoročni cilji glavnega programa se izražajo v razvoju turizma, uvajanju novih turističnih produktov,
povečevanju prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajanju predvidenih razvojnih projektov
in aktivnostim na področju razvoja turizma.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi.
14039001 – Promocija občine
Opis podprograma
Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije ter
izvajanje razvojnih projektov in programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma
Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot potencialnega in
obetajočega turističnega območja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj podprograma je viden v nadgradnji ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanju projektov na podlagi
Strategije razvoja turizma, ažuriranju in dopolnitvah promocijskega gradiva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma,
ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva (uspešno natisnjen nov promocijski material) je bila uspešno
realizirana in zagotavlja gospodarno in učinkovito porabo sredstev.
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Opis podprograma
Ključna področja izvajanja podprograma so izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije,
delovanje pisarne turistične pisarne, izvajanje razvojnih projektov in programov. Občina Mengeš sofinancira
delovanje turističnih društev v Občini Mengeš, sodeluje pri projektih turizma v okviru regionalne organizacije
Turizem Ljubljana in v okviru Območnega partnerstva Središče Slovenije – Center za razvoj Litija.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04 in spremembe)
Dolgoročni cilji podprograma
Uvajanje novih turističnih produktov in povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, ki se izraža v izvajanju projektov na podlagi
Strategije razvoja turizma, ažuriranju in dopolnitvi promocijskega gradiva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma in
ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva (uspešno natisnjen nov promocijski material) je bila uspešno
realizirana in zagotavlja gospodarno in učinkovito porabo sredstev.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Opis področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred onesnaževanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen
varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del
narave, kamor seže, ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
 Okoljska politika Evropske unije
 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zmanjševanje števila in velikosti črnih odlagališč v občini, dograditev sistema kanalizacijskega omrežja,
povečanje in obnova čistilne naprave za odpadne vode, namestitev še nekaj dodatnih EKO-otokov, zmanjšanje
količin odloženih komunalnih odpadkov, izboljšanje stanja okolja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Opis glavnega programa
Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi
uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov
varstva okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so opredeljeni kot preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje
kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov
energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno
vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Za doseganje ciljev se bo spodbujal razvoj in uporaba
tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak nov
poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov,
izgradnjo sistema kanalizacije v občini in namestitvi še nekaj dodatnih EKO-otokov, uspešni. Pri obnovi čistilne
naprave za odpadne vode iz naselij in gradnji kanalizacije pa smo bili manj uspešni, zaradi še ne pridobljenega
sofinanciranja iz Kohezijskega sklada.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Opis podprograma
Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode
(kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave). Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode v Občini. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in
čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o varstvu okolja
 Zakon o gospodarskih javnih službah
 Direktiva 91/271/EEC
 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
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Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je celostno ravnanje z odpadno vodo, kar bo izboljšalo stanje okolja in posledično prispevalo k
dvigu kvalitete bivalnega okolja v občini. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo
priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k ohranjanju okolja in posledično k večji kvaliteti življenja
ter prispeva tudi k ekonomičnosti obratovanja. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, ki zajema tako odvajanje,
kot tudi čiščenje odpadne vode pred izpustom v okolje, ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih
voda oziroma varovanje vodnih virov in ohranjanje kvalitete pitne vode.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2013 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Zgrajeni so bili novi
odseki sistema za odvajanje odpadnih voda (kanalizacija), kar pomeni povečanje količine odpadne vode, ki se
ustrezno očisti pred izpustom v okolje, oziroma povečanje števila gospodinjstev, priključenih na čistilno napravo.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je bil doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode z izvedbo
investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja skladno s planom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi le delno zaradi težav pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje iz EU. Ne glede na to, pa se
je povečalo število obnovljenih kanalizacijskih sistemov ter tudi možnost priključitve povzročiteljev
onesnaževanja. Delež na novo priključenih povzročiteljev na kanalizacijski sistem se v letu 2013 ni bistveno
povečal.
15029003 – Izboljšanje stanja okolja
Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in
ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov. Ključne naloge
v okviru sistema ravnanja z odpadki so zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri
prispeval k zmanjševanju količin odpadkov iz lokalne skupnosti. Gospodarjenje z odpadki zahteva v skladu z
zakonodajo in predpisi zasnovan sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim
manjšim nastajanjem odpadkov.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
 Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s. sp.)
 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL RS št. 61/11)
 Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru in zmanjšanje količine
odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila divjih odlagališč in ne nastajanja novih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo
odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanju količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanju
števila črnih odlagališč, smo bili samo deloma uspešni.
Letni cilji podprograma
Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki
urejajo to področje. Konkretno potekajo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanju
ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelavi in ponovni
uporabi odpadkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z
Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
Opis glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom
vodotokov v lasti lokalne skupnosti.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so skrb, da posegi v vode, vodna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih
območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča ne poslabšujejo stanja voda.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili z izvajanjem tekočega vzdrževanja uspešni.
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Opis podprograma
Podprogram načrtovanje, varstvo in urejanja voda obsega varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje
zadrževalnikov. V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo,
urejanje in rabo voda s ciljem varovati kakovost in količino voda ter jo uporabljati tako, da čim manj vpliva na
naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
 Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
 Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02)
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so: izboljšanje urejenosti vodnega režima, varstvo voda, rabe voda in urejanje voda, povečanje
poplavne varnosti ogroženim urbaniziranim območjem in ohranjanje vodnega okolja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev v smislu
zagotavljanja poplavne varnosti ob javnih cestah in vodotokih.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je tekoče vzdrževanje razbremenilnika in ureditev vodotokov v lasti lokalne skupnosti, s ciljem povečanja
poplavne varnosti in ohranjanja vodnega okolja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 smo izvajali zastavljene naloge in cilje, ki so bili planirani v smislu tekočega vzdrževanja, dokaj
uspešno. Malo manj smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev za ureditev razbremenilnika s strani ARSO.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
Opis področja proračunske porabe
V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v Občini Mengeš predvsem
zasledujemo dolgoročne cilje prostorskega planiranja, dolgoročne cilje upravljanja in razpolaganja z zemljišči ter
dolgoročne cilje upravljanja in tekočega ter investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje prostorskega planiranja in stanovanjsko
komunalne dejavnost, na podlagi katerih so pripravljeni podprogrami in postavke proračuna, so
opredeljeni v dokumentih:
 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
 Uredba o prostorskem redu Slovenije
 Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter
 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)
 Program prostorskega razvoja občine
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kot dolgoročne cilje prostorskega planiranja v okviru področja smo opredelili v postopni izdelavi oziroma
dopolnitvah in spremembah prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, postopni vzpostavitvi, rednem
vzdrževanju in stalnem razvoju informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja v skladu z
določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru, izvajanju Programa
varstva okolja za občino ob upoštevanju določil zakonodaje in Nacionalnega programa varstva okolja ter s tem
zmanjšanje onesnaževanja okolja oziroma izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev občanov. Kot dolgoročne cilje
spodbujanja stanovanjske gradnje smo sledili skrbi in tekočem vzdrževanju stanovanjskega fonda. Kot
dolgoročne cilje upravljanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči smo opredelili ustvarjanje prostorskih pogojev
za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oziroma zemljišči tako, da se spodbuja vzdržen prostorski razvoj
ter s tem zagotavljajo pogoji za skladen in celovit razvoj občine Mengeš.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
Glavni programi, ki sodijo k področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalni dejavnosti, so:
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
1603 - Komunalna dejavnost,
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje in
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna
raba prostora, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in
ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki
poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto,
prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov
razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, prestrukturiranje površin za nove dejavnosti, izboljšanje bivalnih
in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine in skrb za
urejeno okolje. Prostorsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Mengeš in osnova za
gospodarski in družbeni razvoj občine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so bili glede na razpoložljiva finančna sredstva in trenutno gospodarsko situacijo doseženi.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Opis podprograma
V okviru podprograma 16029003 izvajamo stalen proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih
aktov občine. Ključne naloge tega področja so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih
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aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev v skladu z določili pozitivne zakonodaje ter izdelava ali pridobitev
ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi
 Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski
predpisi
 ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora
 Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Odlok o strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
 Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
 ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem z namenom
primernega prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor. Naloga je stalna.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so sprejemanje prostorskih aktov in pridobivanje
strokovnih podlag. Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju
dolgoročnih ciljev.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji so bili vodenje aktivnosti za sprejem občinskega prostorskega načrta - OPN ter drugih
občinskih prostorskih aktov ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja vodnih virov, varstva pred
poplavami ter drugih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi smo merili doseganje zastavljenih ciljev, so sprejeti
prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in
vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov ter spremembe zakonodaje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju letnih ciljev, aktivnosti pa
so bile izvedene učinkovito in z gospodarno porabo proračunskih sredstev. Uspeli smo sprejeti občinski prostorski
načrt.
1603 - Komunalna dejavnost
Opis glavnega programa
Glavni program Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na področju oskrbe z
vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, praznično urejanje naselij in druge komunalne
dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, urejanje objektov za rekreacijo v
naseljih, zagotovitev sredstev za praznično urejanje naselij in drugih javnih površin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Poslovanje v okviru tega glavnega programa je bilo gospodarno, iz objektivnih razlogov pa nekoliko manj
uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, urejanju objektov za
rekreacijo in drugih površin ter praznično urejanje naselij.
16039001 - Oskrba z vodo
Opis podprograma
Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov in vzdrževanje hidrantnega omrežja. Oskrba
s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki,
kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v občini. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o vodah
 Zakon o varstvu okolja
 Zakon o prostorskem načrtovanju
 Zakon o graditvi objektov
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 Zakon o gospodarskih javnih službah
 Zakon o varstvu pred požarom
 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
 Pravilnik o pitni vodi
 Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2013 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. V sklopu investicijskega
vzdrževanja so bili obnovljeni odseki vodovodnega omrežja, obnovljeni posamezni objekti in izvedena telemetrija
na posameznih objektih, kar vse pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem
omrežju.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je bil doseči izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub s
posodabljanjem obstoječih vodovodnih omrežij z izdelavo projektne dokumentacije za nov vodovod in ostalim
investicijskim vzdrževanjem vodovodnega omrežja skladno s planom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilj v skladu s planom investicijskega vzdrževanja je bil delno uresničen. Izvedeni so bili v večini
vsi zastavljeni projekti za uresničitev letnega cilja. Število obnovljenih vodovodnih sistemov se je povečalo.
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Opis podprograma
Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic v skladu z
letnim programom investicijskega vzdrževanja. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje
storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za
izvajanje te dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (UL SRS, št. 34/84, 26/90)
 Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
 Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z realizacijo sprejetega progama investicijskega vzdrževanja infrastrukture cilji niso bili v celoti doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji niso bili z izvedbo investicijskega vzdrževanja realizirani v celoti.
16039003 - Objekti za rekreacijo
Opis podprograma
Podprogram objekti za rekreacijo obsega upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,
otroška igrišča, ipd.) in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o urejanju prostora
 Zakon o graditvi objektov
 Zakon o gospodarskih javnih službah
 Zakon o varstvu okolja
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
Dolgoročni cilji podprograma
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Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev
urejenosti javnih zelenih površin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili dolgoročni cilji
doseženi.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev javnih otroških
igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z ureditvijo javnih površin so bili letni cilji v celoti uresničeni. Izvajanje rednega vzdrževanja otroških igrišč je bilo
izvedeno v celoti in tako letni cilji v celoti uresničeni.
16039004 - Praznično urejanje naselij
Opis podprograma
Podprogram obsega praznično okrasitev naseli.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94)
 Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
 Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
 Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
 Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili z v celoti realizirani.
Letni cilji podprograma
Cilj podprograma je zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili realizirani v planirani višini.
16039005 – Druge komunalne dejavnosti
Opis podprograma
Podprogram obsega opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
 Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
 Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
 Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
 Odlok o gospodarskih javnih službah občine
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotovitev opremljanja stavbnih zemljišč v občini Mengeš s komunalnimi napravami.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili z v celoti realizirani.
Letni cilji podprograma
Cilj podprograma je zagotovitev opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Mengeš s komunalnimi napravami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili realizirani v planirani višini.
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Opis glavnega programa
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje
in druge programe na stanovanjskem področju. Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje,
izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa občine s ciljem povečanje bivalnega standarda.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje občinskih stanovanj. Ocenjujemo, da je stanje zagotavljanja obnove
obstoječih stanovanj zadovoljivo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev tega podprograma, saj se delež delno obnovljenih
stanovanj v lasti občine vsako leto zviša.
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju
Opis podprograma
Navedeni podprogram zajema kritje stroškov, vezanih na stanovanja v lasti Občine Mengeš. Tako so tu zajeti
stroški za rezervni sklad, tekoče vzdrževanje stanovanj, stroški vode, komunale, elektrike, deratizacije, stroški
upravljanja, obračunavanja najemnin…
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
 Stanovanjski zakon
 Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
 Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
 Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
 Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih
 Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
 Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje povzročanja škode na stanovanjih in stavbah v lasti Občine
Mengeš ter zagotavljanje nemotenega gospodarjenja s predmetnimi nepremičninami.
Letni cilji z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Planiran kazalnik, na podlagi
katerega se meri uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega vzdrževanja
stanovanj. Večjih odstopanj od začrtanih ciljev ne beležimo.
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča), smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem - zemljišča, in sicer postopke
razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanje zemljišč za potrebe izvajanja nalog Občine
Mengeš.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma
ravnanje z zemljišči, gospodarjenja z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja,
menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem), pridobivanja zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z
zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih
območij).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede na trenutne gospodarske razmere (vpliv
gospodarske in finančne krize na trg nepremičnin) uspešni.
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16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
Opis podprograma
V okviru podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, smo izvajali urejanje občinskih zemljišč, ki niso
zajeta v okviru investicij v teku, oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko z izvajanjem predhodnih postopkov
in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve,..).
Ključne naloge podprograma so vodenje premoženjsko pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje
ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in aktivnosti ter naloge,
povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Stvarnopravni zakonik
 Obligacijski zakonik
 Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Zakon o denacionalizaciji
 Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Zakon o prostorskem načrtovanju
 Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje
z zemljišči
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji so usmerjeni k izvedbi in realizaciji čim večjega števila načrtovanih premoženjsko pravnih
postopkov, z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna,
kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko
upravo. Glede na navedeno menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemur
nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.
Letni cilji podprograma
V letu 2013 smo izvedli postopke gospodarjenja (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, ...) in urejanja
občinskih zemljišč v okviru izvajanja aktivne zemljiške politike ter postopke povezane z opremljanjem zemljišč s
komunalno infrastrukturo. Glavni izvedbeni letni cilji gospodarjenja in urejanja občinskih zemljišč v letu 2013 so
bili kritje stroškov za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Mengeš za leto 2013) in upravljanja z zemljišči (npr. cenitve, geodetske odmere, notarski
stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni stroški,...).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli veliko število predhodnih postopkov, ki so
pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko pravnega postopka (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve,
i.d.). Pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči smo ravnali gospodarno in učinkovito, kar je tudi eno izmed temeljnih
načel pri upravljanju s stvarnim premoženjem.
16069002 - Nakup zemljišč
Opis podprograma
V okvir podprograma 16069002 spada pridobivanje stavbnih in drugih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v
teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne
zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
 Stvarnopravni zakonik
 Obligacijski zakonik
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Zakon o cestah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
Zakon o denacionalizaciji
Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje
z zemljišči
 Odlok o občinskih cestah
 Odlok o gospodarskih javnih službah
 ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilji predstavljajo dokončno realizacijo čim večjega števila planiranih premoženjsko-pravnih postopkov,
povezanih z nakupom zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
(pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Na podlagi meril za uspešnost zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo planiranih nakupov,
predvidenih z letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja smo pri doseganju dolgoročnih ciljev
podprograma uspešni (pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev
nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo.
Letni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v
teku ter reševanje premoženjsko pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti
(uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za infrastrukturne objekte).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega
premoženja, skladno z letnim načrtom pridobivanja. Glede na navedeno smo v letu 2013 uspešno realizirali kar
nekaj načrtovanih nakupov, postopke pa smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Področje zdravstvenega varstva zajema programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške
dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine Mengeš.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in skrb za čim boljše
prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva
1702 – Primarno zdravstvo
Opis glavnega programa
Primarno zdravstvo vključuje sredstva za sofinanciranje na področju primarnega zdravstva ter sofinanciranje
posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni
in podeljevati koncesije v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj omogočamo neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost na
primarni ravni, vključno z zapolnjevanjem kvote koncesij v obstoječi mreži javne zdravstvene službe.
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Opis podprograma
Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zavodih,
 Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma
Reševanje pereče problematike primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš uspešno zagotavlja pogoje za delovanje ambulant primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Letni cilji podprograma
Redno in nemoteno delovanje ambulant primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 smo dosegli zastavljene cilje, saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno delovanje
ambulante primarnega zdravstva v Občini Mengeš.
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Opis glavnega programa
Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja
prebivalstva in promocijo zdravja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajati preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V okviru programa se izvaja sofinanciranje stroškov mamografije in sofinanciranje stroškov specialnega
pedagoga v ZD Domžale, ki se vsako leto uspešno izvaja.
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17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Opis podprograma
Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa
obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Dolgoročni cilji podprograma
Poskrbeti za preventivne programe zdravstvenega programa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje stroškov mamografije in sofinanciranje stroškov specialnega
pedagoga v ZD Domžale, ki se vsako leto uspešno izvaja.
Letni cilji podprograma
Ohraniti preventivne programe zdravstvenega varstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Glede na redno mesečno izvajanje preventivnih zdravstvenih programov menimo, da je bil zastavljeni cilj
pretežno dosežen.
1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno
službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in ohranjati pogoje za izvajanje mrliško
ogledne službe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da občina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna
zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo
Opis podprograma
Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki imajo stalno bivališče v
občini Mengeš.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 Zakon o zdravstveni dejavnosti,
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
 Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno
zdravstveno zavarovanje.
Dolgoročni cilji podprograma
Izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje na področju nujnega socialnega varstva, saj izvajamo upravne
postopke za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja, ki so zakonsko določeni.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za kritje zdravstvenega zavarovanja občanom brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj je bil dosežen saj smo v tekočem letu vsem upravičencem (občani brez zaposlitve oz. občani, ki niso
imeli osnovnega zdravstvenega zavarovanja na drugem naslovu) zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega
zavarovanja.
17079002 - Mrliško ogledna služba
Opis podprograma
Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega oglednika,
eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz.
suma o nalezljivi bolezni.
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Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zavodih,
 Zakon o zdravstveni dejavnosti,
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,
 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
 Zakon o nalezljivih boleznih in
 Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš dolgoročno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem pa v skladu z
veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.
Letni cilji podprograma
Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe in stroškov deratizacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu s področno zakonodajo
dolžna pokriti občina.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje
javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na
lokalne skupnosti, zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
 Strategija razvoja občine Mengeš
 Državni razvojni program 2007-2013
 Bela knjiga o športu
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno in mladinsko
dejavnost.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
1803 – Programi v kulturi
1804 – Podpora posebnim skupinam
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine.
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
Opis glavnega programa
Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš v skladu z razpoložljivi sredstvi obnavlja objekte in spomenike na področju kulturne dediščine in
podpira muzejsko dejavnost.
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Opis podprograma
V okviru podprograma so se izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov).
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zavodih,
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 Zakon o varstvu kulturne dediščine in
 Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja.
Dolgoročni cilji podprograma
Zaščita in vzdrževanje spomenikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš je v letu 2013 uspešno izvedla različne naloge z namenom zaščite in vzdrževanja spomenikov,
vse v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine.
Letni cilji podprograma
Vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 so bila sredstva pretežno porabljena za rekonstrukcijo spominskih plošč z namenom ohranjanja
kulturne dediščine razglašenih spomenikov lokalnega pomena.

56

18029002 - Premična kulturna dediščina
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti muzeja.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zavodih
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma
Vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo kraja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš z delnim sofinanciranjem omogoča ohranjanje pogojev za varstvo muzejskih zbirk in s tem
povezanih dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma
Ohraniti pogoje za delovanje Muzeja Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina Mengeš bi naj na podlagi pogodbe o koncesiji omogočala delovanje Muzeja Mengeš. Muzej Mengeš v
letu 2013 ni imel več zaposlenega kustusa, zato sredstva Muzeju Mengeš niso bila nakazana in letni cilj ni bil
dosežen.
1803 - Programi v kulturi
Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe,
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe na področju
kulture, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in zagotoviti ustrezne prostore za razvoj
na področju kulture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Domžale – enota Mengeš,
kar omogoča ohranjanje knjižničarske dejavnosti. Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za
vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih
projektov in programov ljubiteljskih kulturnih društev. Občina v skladu s finančnimi možnostmi zagotavlja prostore
za razvoj na področju kulture.
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, druge programe v knjižnicah, izdajanje
knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zavodih,
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 Zakon o knjižničarstvu,
 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in
 Kolektivna pogodba za javni sektor.
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Dolgoročni cilji podprograma
Ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, razvoj knjižnice v
večnamenski informacijski center in zagotoviti v čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do
knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Knjižnica s pestrim izborom gradiv in strokovnim delom v izposoji skuša povečati obisk in izposojo gradiva.
Letni cilji podprograma
Ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Občinske knjižnice Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Domžale – enota
Mengeš.
18039003 - Ljubiteljska kultura
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (srečanja,
gostovanja), sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 Zakon o društvih,
 Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulture
Dolgoročni cilji podprograma
Povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in povečati zanimanje (zlasti mladih) za
vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ljubiteljskih kulturnih
društev, kar pomembno vpliva na povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.
Letni cilji podprograma
Izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 je Občina Mengeš izvedla javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ljubiteljskih
kulturnih društev.
18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Ta podprogram obsega izdajanje občinskega glasila Mengšan.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti izdajo občinskega glasila Mengšan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2013 smo realizirali izdajo občinskega glasila Mengšan.
Letni cilji podprograma
Izdajanje občinskega glasila Mengšan.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 je bilo izdanih 11 številk občinskega glasila Mengšan.
18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
Opis podprograma
Ta podprogram obsega sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji potok in bazen Terme
Snovik.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in aktivno preživljanje prostega časa.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji potok in bazen Terme Snovik.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2013 smo realizirali sofinanciranje kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.
Letni cilji podprograma
Sofinanciranje letnih kart za občane, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 smo sofinancirali letne karte občanom Občine Mengeš, ki obiskujejo Arboretum Volčji Potok.
1804 – Podpora posebnim skupinam
Opis glavnega programa
Programi posebnim skupinam vključujejo sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij
programov drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin.
Ocenjujemo, da smo uspešni pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost delovanja posebnih veteranskih
organizacij in drugih posebnih skupin, saj občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov posebnih veteranskih organizacij.
18049001 – Programi veteranskih organizacij
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje delovanja posebnih veteranskih organizacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij.
Letni cilji podprograma
Ohraniti pogoje za delovanje posebnih veteranskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje posebnih veteranskih organizacij.
18049004 – Programi drugih posebnih skupin
Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje delovanja drugih posebnih skupin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za delovanje drugih posebnih skupin.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Mengeš zagotavlja pogoje za delovanje drugih posebnih skupin.
Letni cilji podprograma
Ohraniti pogoje za delovanje drugih posebnih skupin.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje drugih posebnih skupin.
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
Opis glavnega programa
V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske
dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih
objektov. Občina Mengeš sodeluje z Zavodom za šport Domžale.
Dolgoročni cilji glavnega programa
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Na področju športa je dolgoročni cilj glavnega programa obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko
infrastrukturo, pospeševati športno–rekreacijsko dejavnost, pridobiti dodatne površine za množično rekreacijo in
zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se
pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov. Na področju mladinske dejavnosti ohranjati in vzdrževati
infrastrukturne pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, saj z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov skrbimo za nemoten
razvoj športa in pospešujemo športno–rekreacijsko dejavnost. Prav tako ohranjamo in vzdržujemo infrastrukturne
pogoje za delo na področju mladinske dejavnosti.
18059001 - Programi športa
Opis podprograma
Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa se namenjajo oz zagotavljajo sredstva za opravljanje in
razvoj športnih dejavnosti in načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembne javne športne objekte.
Zakonske in druge pravne podlage
 Nacionalni program športa v RS,
 Zakon o športu,
 Zakon o zavodih,
 Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
 Zakon o društvih in
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja športa.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj športne in rekreativne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo
zastavljene dolgoročne cilje.
Letni cilji podprograma
Zgraditi novo športno dvorano z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za uporabnike in obiskovalce, ohraniti oz.
povečati funkcionalnost športnih objektov, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati
število rekreativcev in izvesti javni razpis za športne programe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v manjšem obsegu. Uspešno smo izvedli javni razpis za izvajalce športnih
programov ter s tem poskrbeli za razvoj športne dejavnosti. V letu 2013 so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo
Nove športne dvorane, ki pa se niso zaključile in se nadaljujejo v letu 2014.
18059002 - Programi za mladino
Opis podprograma
V okviru tega programa sofinanciramo programe in projekte mladinskih organizacij. Ključne naloge teh programov
so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o lokalni samoupravi,
 Razvojni program za področje mladih in
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte mladinskih organizacij
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade in razdelitev sredstev za preventivne projekte
na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev za mlade sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem in tako omogočamo obstoj in razvoj
dejavnosti za mlade.
Letni cilji podprograma
Izvedba javnega razpisa za programe in projekte mladinskih organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu so bili ohranjeni pogoji za delovanje mladinskih organizacij.
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19 - IZOBRAŽEVANJE
Opis področja proračunske porabe
Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja občina Mengeš na področjih
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in
osnovnega glasbenega izobraževanja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole,
osnovna šola s prilagojenim programom in glasbeno izobraževanje izvaja Glasbena šola Domžale. V okviru tega
področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in
prispevajo k njenemu razvoju.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja občine in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju
predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, ohraniti oz. zagotavljati
sredstva za štipendije in ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih
za rast in razvoj občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 - Pomoči šolajočim
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Opis glavnega programa
V okviru tega programa ohranjamo in zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v
vrtce.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki potrebujejo predšolsko varstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina si kontinuirano prizadeva ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih
otrok, prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca za vse predšolske otroke, ki so vključeni v
vzgojno izobraževalni program.
19029001 - Vrtci
Opis podprograma
Podprogram obsega dejavnost javnih, koncesijskih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in
plačili staršev) ter gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o zavodih,
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o vrtcih,
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih
staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim
zahtevam. Kazalec, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije
zastavljenih dolgoročnih ciljev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, z
aktivnostmi za odprtje novih oddelkov, ki smo jih najeli v začetku leta 2013 pa se zagotavljajo tudi prostorski
pogoji zaradi pomanjkanja prostorov in večjega vpisa otrok v programe vrtca.
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Letni cilji podprograma
Zagotovitev prostorov za sprejem otrok iz Občine Mengeš v predšolski vzgojno – izobraževalni program.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V preteklem letu so bila izvedena vsa potrebna investicijsko vzdrževalna dela, predšolskim otrokom iz Občine
Mengeš pa je bilo zagotovljeno varstvo in predšolska vzgoja. Cilj je bil v celoti realiziran.
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
Opis glavnega programa
Tu so zagotovljena sredstva za financiranje Osnovne šole Mengeš, osnovne šole s prilagojenim programom OŠ
Roje in Glasbene šole Domžale, sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami
okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega
šolskega programa, ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in
razvoj celotne občine ter tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na področju
primarnega in sekundarnega izobraževanja.
19039001 - Osnovno šolstvo
Opis podprograma
Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Mengeš izvaja v osnovni šoli Mengeš, osnovno šolo s
prilagojenim programom pa izvaja OŠ Roje. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene
šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva
se zagotavljajo za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, za nadomestila
stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, za prevoze učencev v obe osnovni šoli v
skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnima in
glasbeni šoli, za dodatne dejavnosti osnovne šole in za investicije za obe osnovni šoli in glasbeno šolo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o zavodih,
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
 Odloki o ustanovitvi javnih zavodov
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje
njihovega programa.
Letni cilji podprograma
Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v osnovnih šolah in s tem večji nivo znanja učencev, kritje
stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in vzdrževanje prostora in posodabljanje
opreme na osnovnih šolah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo v celoti uspešno realizirali.
19039002 - Glasbeno šolstvo
Opis podprograma
Osnovno glasbeno izobraževanje se izvaja v Glasbeni šoli Domžale, katere ustanoviteljice so občine Domžale,
Mengeš, Lukovica, Trzin in Moravče. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in
šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Domžale, Mengeš,
Lukovica, Trzin in Moravče. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
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Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o zavodih,
 Zakon o glasbeni šoli,
Dolgoročni cilji podprograma
Ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja
in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za izvajanje
osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).
Letni cilji podprograma
Izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse zakonsko opredeljene finančne obveznosti smo v celoti izpolnili in s tem zagotovili nemoten potek pouka v
Glasbeni šoli Domžale.
19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
Opis podprograma
Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine Mengeš ne izvaja v osnovni šoli s prilagojenim programom,
ampak ti učenci obiskujejo OŠ Roje, katere soustanoviteljica je tudi občina Mengeš. Finančne obveznosti lokalne
skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za
posebne osnovne šole, za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo osnovnim šolam, za
prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, za investicijsko vzdrževanje
nepremičnin in opreme osnovni šoli, za dodatne dejavnosti osnovne šole in za investicije za osnovno šolo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 Zakon o zavodih,
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
 Odloki o ustanovitvi javnih zavodov
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva za otroke, ki potrebujejo prilagojen program.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje
njihovega programa.
Letni cilji podprograma
Kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov
tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov in vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme
na osnovnih šolah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo v celoti uspešno realizirali.
1906 - Pomoči šolajočim
Opis glavnega programa
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, dodeljevanje kadrovskih
štipendij in študijskih pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli in ohranjati dodelitev štipendij in drugih
študijskih pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
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Na področju osnovnega šolstva uspešno zasledujemo dolgoročne cilje, ki so predvsem v zagotavljanju pomoči
učencem na podlagi zakonskih normativov.
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
Opis podprograma
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem in obveznih dejavnosti
učencev v osnovnih šolah ter zagotavljamo sredstva za kritje stroškov varstva učencev, ki se vozijo.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o osnovni šoli
Dolgoročni cilji podprograma
Izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem in tako zmanjšujemo socialne razlike med učenci.
Letni cilji podprograma
Omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z
veljavno zakonodajo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vsem upravičencem smo omogočili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v
skladu z veljavno zakonodajo.
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
Opis podprograma
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje prevoznih stroškov učencem in obveznih
dejavnosti učencev v osnovnih šolah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Dolgoročni cilji podprograma
Izenačiti pogoje za dijake v srednješolskem izobraževanju in študente na dodiplomskem študiju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem.
Letni cilji podprograma
Omogočiti dijakom in študentom sofinanciranje avtobusnega in železniškega prometa v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vsem upravičencem smo omogočili sofinanciranje avtobusnega in železniškega prometa v skladu z veljavno
zakonodajo in predpisi.
19069004 – Študijske pomoči
Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za študijske pomoči dijakom in študentom. Občina objavi javni
razpis.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o štipendiranju.
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročne zastavljene cilje na področju dodeljevanja študijskih pomoči uspešno zasledujemo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina na področju študijskih pomoči skuša zasledovati zastavljene cilje z dodeljevanjem študijskih pomoči.
Letni cilji podprograma
Uspešno izvesti javni razpis za dodeljevanje štipendij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Razpis je bil uspešno izveden in študijske pomoči podeljene.
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20 - SOCIALNO VARSTVO
Opis področja proračunske porabe
Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju
socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za
socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija razvoja Občine
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva
posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in
oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk, reševanje problematike brezdomcev in zagotavljanje
prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
2002 - Varstvo otrok in družine
Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Občina Mengeš želi
posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Mengšu ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega
podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno
bivališče v Občini Mengeš in je državljan Republike Slovenije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljati pogoje za pomoč na domu in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogočamo
delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ter uspešno sledimo ciljem družinske politike
celotne države.
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
Opis podprograma
Izvajanje pomoči na družini na podlagi podeljene koncesije Domu počitka Mengeš. Eden izmed ciljev družinske
politike v občini Mengeš je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti
na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, do katerih je upravičen vsak novorojenček, ki ima
skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Mengeš in je državljan Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Mengeš.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za dodelitev sredstev za novorojenčke.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročno zastavljene cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in spodbujamo razvoj Pomoči na domu in
zagotavljamo sredstva za pomoč novorojenčkom.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za izvajanje obstoječih in razvoj novih programov socialnega varstva z namenom reševanja
problematike pomoči na domu in spodbujanje rodnosti v obliki enkratne denarne pomoči za novorojenčke.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Zagotavljali smo sredstva za izvajanje obstoječih in novih
programov pomoči na domu, pri spodbujanju rodnosti pa smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelili
sredstva za pomoč novorojenčkom.
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo,
programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in
zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči,
vzpostavitev in razvoj dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo
zastavljene dolgoročne cilje.
20049001 - Centri za socialno delo
Opis podprograma
Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega
varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter
denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo
zagotoviti.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o socialnem varstvu,
 Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in
 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju
njihove lastne socialne varnosti in zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju
socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj
društev ….).
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z zagotavljanjem pravic iz naslova socialnega varstva tako posamezniku, družinam in ostalim občanom
izboljšujemo kakovost življenja in uporabnikom teh pomoči omogočamo pomoč pri preprečevanju in razreševanju
njihovih socialnih stisk. Ocenjujemo, da zastavljenim ciljem sledimo in jih uspešno dosegamo.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog po javnem pooblastilu in zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog, kar je prispevalo k reševanju socialnih stisk občanov.
20049002 - Socialno varstvo invalidov
Opis podprograma
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju
kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba, za katero je
pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem
varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija
za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega
pomočnika.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim
rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo
avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov sledimo dolgoročnim
ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za tri
družinske pomočnike, kar je prispevalo k rešitvam s področja varstva invalidov.
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
Opis podprograma
Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za socialno
delo Domžale.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu.
Dolgoročni cilji podprograma
Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za socialno
delo Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva sledimo dolgoročnim ciljem in s
tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za socialno ogrožene osebe.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti občinske denarne pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za socialno delo
Domžale.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zagotavljanje občinskih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom na podlagi priporočila Centra za socialno
delo Domžale.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Opis podprograma
Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti in ki so pri dostopu do
pomembnih virov pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, načina
življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih
prinaša sodobna družba.
Zakonske in druge pravne podlage
 Zakon o socialnem varstvu,
 Zakon o društvih,
 Zakon o Rdečem križu Slovenije in
 Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
Dolgoročni cilji podprograma
Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev
za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in preko različnih organizacij in
društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in
razlik.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z
zagotavljanjem sredstev rešujemo socialne stiske in tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja,
življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša
sodobna družba.
Letni cilji podprograma
Zagotoviti pogoje in v skladu s pogodbami omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih
ranljivih skupin in objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s
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tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med
občani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Planirana sredstva v letu 2013 smo namensko porabili na podlagi sklenjenih pogodb ter jih namenili za nemoteno
izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, za sofinanciranje humanitarnih programov in
projektov pa smo sredstva zagotovili na podlagi javnega razpisa.
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23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Opis področja proračunske porabe
To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v
primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 – Rezerva občine
2303 – Splošna proračunska rezervacija
2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Opis glavnega programa
Sredstva proračunske rezerve se v skladu z drugim odstavkom 48. Člena Zakona o javnih financah 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 pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V sredstva proračunske rezerve je potrebno mesečno nakazovati del skupno doseženih letnih prejemkov
proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del
sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina Mengeš v proračunih za pretekla leta ni oblikovala proračunske postavke Proračunska rezerva in ni
zagotavljala v svojih proračunih sredstev za proračunske rezerve. V letu 2013 smo v rebalansu II proračuna
Občine Mengeš oblikovali novo proračunsko postavko 23002 Rezerva občine in namenili 12.000,00 € za
proračunske rezerve.
23029001 – Rezerva občine
Opis podprograma
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se
sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2013 za proračunsko rezervo ni bilo predvidenih sredstev v proračunu, zato smo v rebalansu_II proračuna
Občine Mengeš oblikovali novo proračunsko postavko – Proračunska rezerva in namenili 12.000,00 € za
proračunske rezerve.
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2303 – Splošna proračunska rezervacija
Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu
niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so bila načrtovana v obsegu, ki naj bi županu
omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša
poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov
in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
V letu 2013 smo sledili cilju nemotenega zagotavlja izvrševanja občinskega proračuna, sredstva so se namenjala
za nepredvidene dogodke oz. za naloge, ki jih v proračunu nismo planirali v zadostni višini.
23039001 – Splošna proračunska rezervacija
Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. Člena Zakona o javnih
financah.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah
Dolgoročni cilji podprograma
Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe, k čemur
bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Sredstva Splošne proračunske rezervacije se med letom niso v celoti porabila za namen zagotavljana sredstev
za nepredvidene naloge oz. naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini.
Letni cilji podprograma
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi
proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom
oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2013 smo uspešno zagotovili sredstva iz Splošne proračunske rezerve za vse tiste naloge, ki so bile v letu
2013 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.
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4.2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih porabnikov,
področja proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih
postavk
V nadaljevanju je podan podroben pregled realizacije odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za
leto 2013 po proračunskih uporabnikih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah. Za vsakega
proračunskega uporabnika je izdelana tabela in podan grafični prikaz.
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov. Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 57,3 % glede na sprejeti plan oziroma
4.422.156,30 €, kar predstavlja 57,3 °% realizacijo na veljavni plan.
V naslednji tabeli in grafu pa so prikazani odhodki po proračunskih uporabnikih in bilancah financiranja, glede na
sprejeti, veljavni plan ter realizacijo.
Tabela: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v letu 2013
Proračunski
uporabnik

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

OBČINSKI SVET
NADZORNI ODBOR
ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
Skupaj

55.558,00
7.900,00
95.370,00
7.563.500,48

55.558,00
7.900,00
95.370,00
7.563.500,48

7.722.328,48

7.722.328,48

1

1000
2000
3000
4000

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

44.505,64
7.549,50
90.407,24
4.279.692,92

80,1
95,6
94,8
56,6

80,1
95,6
94,8
56,6

4.422.156,30

57,3

57,3

2

3

Graf: Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih v letu 2013
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OBČINSKA
UPRAVA

1000 - OBČINSKI SVET
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - POLITIČNI SISTEM
V Občini Mengeš program političnega sistema pokriva naslednji podprogram:
Podprogram
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Skupaj 0101 - Politični sistem

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

47.148,00
47.148,00

47.148,00
47.148,00

37.484,15
37.484,15

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

79,5
79,5

79,5
79,5

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

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

2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

15.900,00

15.900,00

11.118,15

69,9

69,9

10.000,00

7.000,00

5.524,10

55,3

78,9

3.000,00

3.000,00

2.172,60

72,4

72,4

10.700,00

13.700,00

13.001,26

121,5

94,9

5.048,00

5.048,00

5.047,20

100,0

100,0

2.500,00
47.148,00

2.500,00
47.148,00

620,84
37.484,15

24,8
79,5

24,8
79,5

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 razpolagali z 15.900,00 € sredstev in jih realizirali 11.118,15 € (69,9 %).
V letu 2013 je bilo sklicanih 5 sej občinskega sveta Občine Mengeš.
Cilj postavke je bil dosežen, saj je občina zagotovila dovolj sredstev za sejnine občinskih svetnikov in plačilo
prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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
Sredstva so bila načrtovana v višini 10.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa smo jih
znižali na 7.000,00 €, in realizirana v višini 5.524,10 € (78,9 %). Postavko 01002 smo znižali za 3.000,00 € in
posledično povišali postavko 01004 – Stroški za delovanje občinskega sveta.
V okviru postavke je Občina Mengeš pokrila stroške sejnin članov delovnih teles sveta občine in prispevkov
pokojninskega ter invalidskega zavarovanja in sicer za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (2
seji), Odbor za okolje in prostor (5 sej), Odbor za družbene in društvene dejavnosti (5 sej), Odbor za statutarno
pravne zadeve (5 sej), Odbor za gospodarstvo in finance (5 sej), Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(1 seje), Komisijo za podeljevanje priznanj Občine Mengeš (1 seja).
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, 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 za leto
2013 načrtovali 3.000,00 € sredstev in jih realizirali 2.172,60 € za sejnine članov projektnih skupin in komisij ter
plačilo prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Iz te postavke so bila zagotovljena sredstva za
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (3 seje), Štab civilne zaščite Občine Mengeš (3 seje),
Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem (2 seja), Komisija za vrednotenje programov športa v občini
Mengeš (2 seji), Komisija za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog za sofinanciranje kulturnih
programov (2 seji), Komisija za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov (2
seji) in Komisija za ocenjevanje in vrednotenje mladinskih programov in projektov (2 seji).
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, seminarji in strokovne ekskurzije svetnikov in članov nadzornega odbora, tiskanje Uradnega
vestnika Občine Mengeš in drugih publikacij za potrebe občinskega sveta ter nakup drugega drobnega inventarja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.700,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo jih zvišali na 13.700,00 €. S postavke 01004 – Nagrade članom delovnih teles sveta občine smo vzeli
3.000,00 € in povečali postavko 01004 za 3.000,00 €. Sredstva so bila realizirana v višini 13.001,26 (94,9 %).
V letu 2013 smo z razpoložljivi 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 in tisk Uradnega vestnika), reprezentančne izdatke (voda in hrana za pogostitev),
stroške prevoza in avtorske honorarje za snemanje sej in lektoriranje gradiv. Cilj postavke je bil torej dosežen, saj
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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
5.047,20 € oz. 100,00 %.
V letu 2013 smo s sredstvi sofinancirali delovanje stranke 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.
Posamezne politične stranke so prejele sredstva v višini:
1
2
3
4
5
6

SOCIALNI DEMOKRATI
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZARES – NOVA POLITIKA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

633,60 €
1.069,20 €
867,60 €
799,20 €
313,20 €
1.364,40 €

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 €, realizirana pa v višini 620,84 € oz. 24,8%
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

2.910,00

2.910,00

1.667,23

57,3

57,3

2.910,00

2.910,00

1.667,23

57,3

57,3

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
V Občini Mengeš izvedbo protokolarnih dogodkov pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
04003 Trdinova nagrada
04009 Občinska priznanja
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

1.210,00
1.700,00
2.910,00

1.210,00
1.700,00
2.910,00

0,00
1.667,23
1.667,23

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

0,00
98,1
57,3

0,00
98,1
57,3

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 niso bila realizirana, ker v letu 2013 Trdinova nagrada ni bila 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 skladno z
Odlokom o podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/10). Realizirali smo
1.667,23,00 € oziroma 98,1 % razpoložljivih sredstev.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo pokrili stroške materiala (plakete, aranžmaji) in storitev za izdelavo
županovih priznanj. Občinska priznanja so prejeli: Avgust Aleš (zlato priznanje), Aleš Sešek (srebrno priznanje),
Cirila Dermastja (bronasto priznanje).
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

1

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

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

2

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

3

2.500,00

2.500,00

2.384,36

95,4

95,4

2.500,00

2.500,00

2.384,36

95,4

95,4

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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.384,36
2.384,36

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

95,4
95,4

95,4
95,4

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. Članarina za obe združenji se izračuna na podlagi števila
prebivalcev. Realizirali smo 2.384,36 € (95,4 %).
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 poravnala obveznosti članarin.
Občina Mengeš je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), zato so sredstva
na postavki namenjena plačevanju članarine v obeh združenjih. Članarina za SOS je bila izračunana na podlagi
podatka o številu prebivalcev, v prvem polletju 0,133€/prebivalca, v drugem polletju pa 0,15€/prebivalca, v
skupnem znesku. Za ZOS pa je bila članarina izračuna s seštevkom fiksnega in variabilnega dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3.000,00

3.000,00

2.969,9

99,0

99,0

3.000,00

3.000,00

2.969,9

99,0

99,0

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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

99,0
99,0

99,0
99,0

2.969,90
2.969,90

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 € in jih realizirali 2.969,90 € (99,0 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Tabela: Izdatki proračuna za občinski svet v letu 2013 po področjih proračunske porabe

Področje proračunske porabe
01
04
06

Politični sistem
Skupne administrativne službe in
splošne javne storitve
Lokalna samouprava
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

47.148,00

47.148,00

37.484,15

79,5

79,5

2.910,00

2.910,00

1.667,23

57,3

57,3

5.500,00

5.500,00

5.354,26

97,4

97,4

55.558,00

55.558,00

44.505,64

80,1

80,1
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Graf: Izdatki proračuna za občinski svet v letu 2013 po področjih proračunske porabe

V € 50.000,00
45.000,00
40.000,00

Sprejeti 2013

35.000,00
30.000,00

Veljavni 2013

25.000,00

Realizacija 2013

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

Veljavni
2013 (v €)

1

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Skupaj 0203 - Fiskalni nadzor

Realizacija
2013 (v €)

2

7.900,00
7.900,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

95,6
95,6

95,6
95,6

3

7.900,00
7.900,00

7.549,50
7.549,50

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

01005 Stroški za delovanje
Nadzornega odbora
Skupaj

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

7.900,00

7.900,00

7.549,50

95,6

95,6

7.900,00

7.900,00

7.549,50

95,6

95,6

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 realizirana v višini 7.549,50 € (95,6 %) za pokritje
stroškov sejnin, prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje članov ter udeležbe na strokovnem
usposabljanju »Delo nadzornega odbora občine«.
V letu 2013 je imel Nadzorni odbor 12 rednih sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
Tabela: Izdatki proračuna za nadzorni odbor v letu 2013 po področjih proračunske porabe

Področje proračunske porabe

Sprejeti
Veljavni Realizacija
2013 (v €) 2013 (v €) 2013 (v €)
1

02 Ekonomska in fiskalna administracija
Skupaj

2

7.900,00
7.900,00
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7.900,00
7.900,00

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

3

7.549,50
7.549,50

95,6
95,6

95,6
95,6

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

V€
7.000,00
6.000,00
5.000,00

Sprejeti 2013
Veljavni 2013
Realizacija 2013

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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Skupaj 0101 - Politični sistem

76.870,00
76.870,00

76.870,00
76.870,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

93,9
93,9

93,9
93,9

72.212,23
72.212,23

01019003 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANOV
V Občini Mengeš dejavnost župana in podžupanov pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
01008 Plača župana in
nadomestilo podžupanom
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

76.870,00

76.870,00

72.212,23

93,9

93,9

76.870,00

76.870,00

72.212,23

93,9

93,9

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 realizirali v višini 72.212,23 € (93,9 %).
Z danimi sredstvi smo županu in podžupanoma izplačali plače, pokrili stroške premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, različnih dodatkov (dodatek za delovno dobo in stalnost), regresa, prehrane in
prevoza, različnih prispevkov (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri
delu, za zaposlovanje, za starševsko varstvo), sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta ter izplačali. 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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Skupaj 0403 - Druge skupne
administrativne službe

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

18.500,00

18.500,00

18.195,01

98,4

98,4

18.500,00

18.500,00

18.195,01

98,4

98,4

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

Sprejeti
2013 (v €)

01009 Donatorstva občine
04008 Stroški porok
Skupaj

18.000,00
500,00
18.500,00

1

Veljavni
2013 (v €)
2

18.000,00
500,00
18.500,00

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

99,1
70,6
98,4

99,1
70,6
98,4

3

17.841,90
353,11
18.195,01

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 18.000,00 €.
Sredstva so bila realizirana v višini 17.841,90 € (99,1 %).
V letu 2013 smo sredstva namenili donacijam kot obliki delne pomoči pri izvedbi različnih kulturnih, športnih in
humanitarnih prireditev. Poleg tega smo sredstva postavke namenili določenim materialnim stroškom. S pomočjo
sofinanciranja različnih prireditev se širi izvajanje širokega spektra dejavnosti v občini in na ta način sledi ciljem
proračunske postavke.
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 ali kateri drugi pooblaščenec.
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 so bila realizirana v višini 353,11 € (70,6 %) in smo jih porabili za stroške izvedbe porok, kot so
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reprezentančni stroški (darilo, šampanjec) in plačilo študentki za organizacijo poroke. Glede na to, da smo imeli v
letu 2013 dovolj sredstev na postavki, je bil cilj izvedbe poročnih obredov in obdarovanja dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

Tabela: Izdatki proračuna za župana v letu 2013 po področjih proračunske porabe

Področje proračunske porabe
01 Politični sistem
Skupne administrativne službe in
04
splošne javne storitve
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

76.870,00

76.870,00

72.212,23

93,9

93,9

18.500,00

18.500,00

18.195,01

98,4

98,4

95.370,00

95.370,00

90.407,24

94,8

94,8

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

Sprejeti 2013

60.000,00

Veljavni 2013

50.000,00

Realizacija 2013

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

Skupne administrativne
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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

4.000,00

535,88

13,4

13,4

4.000,00

4.000,00

535,88

13,4

13,4

02029001 - UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
V Občini Mengeš urejanje na področju fiskalne politike pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
02001 Plačila storitev APP, UJP,
Poštne banke, Banke Slovenije
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

4.000,00

535,88

13,4

13,4

4.000,00

4.000,00

535,88

13,4

13,4

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 4.000,00 € in realizirana v višini 535,88 € (13,4 %).
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.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 - INFORMATIZACIJA UPRAVE
V Občini Mengeš program informatizacije uprave pokrivata naslednja podprograma:
Podprogram
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve
Skupaj 0402 - Informatizacija
uprava

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

5.000,00
12.000,00

2.000,00
15.000,00

1.844,52
14.885,07

36,9
124,1

92,2
99,2

17.000,00

17.000,00

16.729,59

98,4

98,4

04029001 - INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA
V Občini Mengeš informacijsko infrastrukturo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
04001 Internet občine
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

5.000,00
5.000,00

2.000,00
2.000,00

1.844,52
1.844,52

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

36,9
36,9

92,2
92,2

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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
so se zmanjšala na 2.000,00 € in realizirala v višini 1.844,52 € (92,2 %).
V dobi informacijske tehnologije je za občino pomembno, da si prizadeva pri izboljšanju informacijske
infrastrukture. V tem smislu smo tudi v letu 2013 sledili 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.
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04029002 - ELEKTRONSKE STORITVE
V Občini Mengeš elektronske storitve pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
04002 Nabava opreme uprave
in računalniških programov
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

12.000,00

15.000,00

14.885,07

124,1

99,2

12.000,00

15.000,00

14.885,07

124,1

99,2

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 določena skladno z NRP in so bila za leto 2013 načrtovana v višini 12.000,00 €, po prerazporeditvi
med proračunskimi postavkami so se povišala na 15.000,00 € in realizirala v višini 14.885,07 € (99,2 %).
Proračunsko postavko 04001 - Internet občine smo znižali za 3.000,00 € in tako pridobili ta znesek na postavko
04002.
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno vzdrževati 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.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je Občina Mengeš sredstva namenila osnovnemu vzdrževanju programske opreme, nakupu nove
računalniške opreme (zamenjava okvarjenega strežnika in dodatna nabava štirih pomnilniških diskov), drobnemu
materialu (mobilni aparati, baterije, fotoaparat) ter nakupu protipožarne shranjevalne omare. Na ta način se sledi
ciljem projekta, vendar pa bo tudi v prihodnje potrebno investirati v nakup opreme in programov, ki so nujno
potrebni za zakonsko predpisano nemoteno izvajanje nalog uprave.
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0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
V Občini Mengeš program drugih skupnih administrativnih služb pokrivata naslednja podprograma:
Podprogram
Izvedba protokolarnih
04039002
dogodkov
Razpolaganje in upravljanje z
04039003
občinskim premoženjem
Skupaj 0403 - Druge skupne
administrativne službe

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

37.800,00

39.000,00

37.736,01

99,9

96,8

532.360,48

531.160,48

284.346,29

53,5

53,5

570.160,48

570.160,48

322.082,30

56,5

56,5

04039002 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
V Občini Mengeš izvedbo protokolarnih dogodkov pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
04004 Prireditve - občinski praznik,
državni prazniki, ostale pomembne
prireditve v Občini Mengeš
04005 Decembrska obdarovanja otrok
04006 Srečanje starejših občanov
04007 Pomembne obletnice društev
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

26.000,00

26.000,00

25.525,31

98,2

98,2

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

2.000,00
5.000,00
6.000,00
39.000,00

2.000,00
4.210,70
6.000,00
37.736,01

100,0
84,2
125,0
99,9

100,0
84,2
100,0
96,8

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, 27. april, občinski praznik 29. maj, dan
državnosti, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti, novoletni koncert Mengeške godbe in Turističnega društva
Mengeš, Dobenski praznik, pustovanje in kurentovanje v Mengšu, srečanje društev, kresovanje na Mengeški koči
in Velika nagrada Občine Mengeš v kolesarstvu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izračun načrtovanih sredstev temelji na obsegu in dinamiki dela v preteklih letih, zato je bilo za leto 2013
načrtovanih 26.000,00 €, realiziranih pa 25.525,31 € (98,2 %).
S sredstvi smo pokrili stroške pogostitve ob prireditvah, izdelavo in pripravo plakatov in transparentov, stroške
uporabe prostorov za izvedbo prireditev, stroške avtorskih honorarjev in transferjev nepridobitnim organizacijam
za izvedbo prireditev. V tem okviru smo obeleževali praznike in pokrivali stroške prireditev, ki imajo promocijski
učinek za občino, zato je bil cilj postavke dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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
Izračun sredstev temelji na podlagi porabe v preteklih letih in je bil za leto 2013 načrtovan v višini 2.000,00 €,
realizirali pa 2.000,00 € (100,0 %).
Občina Mengeš je tudi v letu 2013 s pomočjo Turističnega društva Dobeno v mesecu decembru organizirala
prireditev »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 načrtovanih sredstev temelji na podlagi porabe v preteklih letih in je bil za leto 2013 načrtovan v višini
5.000,00 €, realiziran pa v višini 4.210,70 € (84,2 %).
Občina Mengeš je tudi v letu 2013 s pomočjo Rdečega križa decembra organizirala srečanje, pogostitev in
obdarovanje starejših občanov in občank starejših od 75 let. Le-to se vsako leto izkaže za dobro obliko druženja
in medgeneracijskega povezovanja, zato je bil cilj postavke dosežen. Ker je srečanje v začetku meseca
decembra, se vsako leto plačilo enega dela stroškov srečanja s starejšimi občani in občankami, ki je bilo
izvedeno v decembru 2012, obveznosti pa so zapadle 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 €,
po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se povišala na 6.000,00 € in realizirala v višini 6.000,00 €
(100,0 %). Postavko 04018 – Kulturni dom smo znižali za 1.200,00 € in za ta znesek povišali postavko 04007.
V letu 2013 so okrogle obletnice praznovali Klub harmonikarjev Stopar (10 let) in PGD Loka pri Mengšu (80 let).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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04039003 - RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
V Občini Mengeš razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pokrivajo naslednje proračunske
postavke:
Postavka
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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

8.000,00

8.000,00

1.719,27

21,5

21,5

39.000,00

51.200,00

51.110,82

131,1

99,8

46.100,00
48.400,00

60.100,00
48.400,00

59.352,94
37.577,83

128,8
77,6

98,8
77,6

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

25.000,00

14.577,69

58,3

58,3

10.800,00
80.000,00

10.800,00
48.100,00

5.108,41
37.665,26

47,3
47,1

47,3
78,3

34.000,00

34.000,00

32.543,63

95,7

95,7

20.000,00

20.000,00

16.983,97

84,9

84,9

13.944,00

17.944,00

17.711,97

127,1

98,7

187.616,48

187.616,48

0,00

0,0

0,0

9.500,00
532.360,48

10.000,00
531.160,48

9.994,50
284.346,29

105,2
53,5

99,9
53,5

04010 - Stroški sodnih postopkov in pravno svetovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z navedene postavke se financirajo stroški za opravljene storitve notarjev, za sodne postopke in pravno
svetovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 8.000,00 € in realizirana v višini 1.719,27 € (21,5 %). Sredstva
postavke smo porabili za odvetniške in notarske storitve (overovitev podpisov, notarski zapisi in drugo).
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 na naslovu Slovenska cesta 28 , Slovenska cesta
30 in Slovenska cesta 32, ki so v lasti Občine Mengeš in jih je potrebno tekoče vzdrževati (kritje stroškov za
električno energijo, stroškov čiščenja, čistilnega in sanitarnega materiala, slikopleskarska in druga vzdrževalna
dela).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 določena glede predvidena vzdrževalna dela, in sicer v višini 39.000,00 €, po
prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se povišala na 51.200,00 € ter realizirala v višini 51.110,82 €
(99,8 %). Postavko smo povišali za 12.200,00 €, tako da smo s postavke 04018 – Kulturni dom vzeli oz. smo jo
znižali za ta znesek.
S postavke smo pokrili stroške varovanja, električne energije, manjših popravil (izdelava novih ključev in
zamenjava ključavnic na vhodih nekaterih poslovnih prostorov) in večjih investicijskih del (nabava nove klimatske
naprave v prostorih Knjižnice Mengeš, dobava novih avtomatskih drsnih vrat na vhodu Slovenska cesta 30,
gradbeno obrtniška dela v poslovnih prostorih na Slovenski cesti 28, zamenjava oken na Slovenski cesti 30 in
drugo).
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 ter
izvedbi zadnjega dela protipotresne sanacije Osnovne šole Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana skladno z NRP v višini 46.100,00 €, po prerazporeditvi med
proračunskimi postavkami so se povišala na 60.100,00 €. Realizirali smo 59.352,94 € (kar predstavlja 98,8 %
veljavnega proračuna) za investicijska vlaganja v stavbo, gradbeno-obrtniška dela in potresno sanacijo šole.
Postavka je bila povišana za 14.000,00 €, katere smo prerazporedili s postavke 04018 – Kulturni dom 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 in energetske sanacije. Projekt je v izvajanju od leta 2008,
protipotresna sanacija je bila uspešno zaključena v letu 2012, v letu 2013 pa smo začeli pripravljati projektno
dokumentacijo za rešitev prostorske problematike v Osnovni šoli 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 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 in rešitev prostorske problematike Osnovne šole Mengeš ter za stroške tehničnega pregleda Osnovne
šole Mengeš.
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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 €. Realizirali smo
37.577,83 € sredstev, kar predstavlja 77,6 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0005 04014 – VVZ Vrtec Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za operativne stroške, vzdrževanje Vrtca Mengeš in
nabavo opreme za dva oddelka v najetih prostorih. Za zagotavljanje nemotene izvedbe predšolske vzgoje je
namreč potrebno zagotoviti sredstva za operativne izdatke in vzdrževanje vrtca.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013
V letu 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za operativne stroške, vzdrževanje Vrtca Mengeš in nabavo
opreme za dva oddelka v najetih prostorih. To je vključevalo tudi plačilo obresti od dolgoročnega kredita, ki ga je
Občina Mengeš najela za gradnjo prizidka.
04015 - Redno vzdrževanje objektov (Zajčeva vila, Slovenska, Prešernova, …)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S sredstvi postavke 04015 se financira redno investicijsko vzdrževanje Zajčeve vile ter objektov in prostorov na
Slovenski, Kolodvorski in Glasbilarski ulici. Zaradi dotrajanosti objektov so potrebna vzdrževalna dela na
vodovodni in elektro inštalaciji, redna popravila in zamenjava dotrajane kritine itd.).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 določena glede na predvidena vzdrževalna dela v višini 10.000,00 €. Realizirali smo
0,00 € oziroma 0 % sprejetega proračuna.
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. V sklopu rednega
vzdrževanja se izvajajo vzdrževalna dela na dotrajani vodovodni inštalaciji, elektro-inštalaciji. Izvajajo se nujna
vzdrževalna dela v poslovnih prostorih (menjava dotrajane talne obloge, vzdrževanje strojev in naprav, ki so
potrebni za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti -agregati, aparati…), vzdrževanje kotlovnice, redni letni pregledi
s strani pooblaščenih organizacij in odprava nepravilnosti.
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 €. Realizirali smo 58,3 % sredstev sprejetega proračuna (14.577,69 €).
V namen zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje Zdravstvenega doma Mengeš smo v letu 2013 financirali
redna vzdrževalna dela (meritev emisij, zamenjava črpalke za nevtraliziranje kondenza, letni servis peči, redni
letni pregled plin. peči), manjša obrtniška dela (preureditev telefonskih in elektroinštalacij, oprema sanitarij),
Redna vzdrževalna dela na kanalizaciji – čiščenje protipovratne lopute, s postavitvijo avtomatskih drsnih vrat na
desnem vhodu sta sedaj oba vhoda prenovljena za lažji dostop tudi invalidov itd.)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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-odstotni delež Občine Mengeš). Občina Mengeš sofinancira svoj
ustanoviteljski delež, ki je znašal za leto 2013 5.108,41 €.
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 €, realizirana pa v višini 5.108,41 € (47,3 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04018 - Kulturni dom Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena financiranju tekočega in investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Mengeš. V sklopu
investicijskega vzdrževanja v letu 2013 so bila sredstva porabljena za zamenjavo dvoranskih stolov, za popravilo
elektro - instalacij in stopniščnih oblog.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana glede na predvidena vzdrževalna dela v višini 80.000,00, po
prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se zmanjšala na 48.100,00 €. Realizirali smo 78,3 % sredstev
veljavnega proračuna (37.665,26 €).
V okviru postavke je Občina Mengeš sredstva porabila za redna vzdrževalna dela, redne periodične preglede
naprav in opreme ter tekoča popravila. Investicijsko vzdrževanje se v letu 2013 še ni začelo izvajati, ker je
potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo in pripraviti popise del, ki jih je nujno potrebno takoj izvesti,
potem pa izvesti javni razpis in izbrati izvajalca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
04029 - Odškodnina iz naslova denacionalizacije – poslovni prostori Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 04029 je namenjena poplačilu odškodnine iz naslova denacionalizacije za poslovne prostore Občine
Mengeš. Župnija Mengeš je v letu 2004 na podlagi odločbe o denacionalizaciji postala solastnica 1/5 poslovne
stavbe, v kateri ima svoje prostore občinska uprava in župan Občine Mengeš. Vsa ta leta je uporabljala in z njo
gospodarila Občina Mengeš, zato je na podlagi potrditve zapisnika o ureditvi odškodninskega razmerja med
Občino Mengeš in Župnijo Mengeš na občinskem svetu Občine Mengeš občina zavezana izplačati odškodnino
Župniji Mengeš v višini 117.000,00 € v treh obrokih (v letih 2011, 2012 in 2013 do zadnjega dne v letu).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 34.000,00 € in realizirana v višini 32.543,63 € in sicer za plačilo
odškodnine Župniji Mengeš in obresti. V letu 2013 je bil izplačan zadnji obrok odškodnine, ki jo je bila dolžna
plačati Občina Mengeš Župniji Mengeš za uporabo prostorov, ki so pripadala Župniji Mengeš iz naslova
denacionalizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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04030 – Vzdrževanje občinskih prostorov, namenjenih delovanju društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to postavko spada tekoče vzdrževanje občinskih prostorov na naslovu Slovenska cesta 28 , Slovenska cesta
30 in Slovenska cesta 32, ki so v lasti Občine Mengeš, jih je potrebno tekoče vzdrževati in so namenjena
delovanju društev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 20.000,00 €. Realizirali smo 16.983,97 €, kar predstavlja 84,9 %
sprejetega proračuna za leto 2013.
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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se sredstva
zvišala na 17.944,00 €. S postavke 04018 smo prerazporedili 4.000,00 na postavko 04031. Realizirali smo
17.711,97 € (98,7 %). Občina Mengeš je na podlagi pogodbe sofinancirala stroške nujnih vzdrževalnih del na
objektu Mladinski počitniški dom Krk v sorazmernem deležu, ki ga ima na objektu Mladinski počitniški dom Krk. V
okviru nujnih sanacijskih del je bilo potrebno izvesti sanacijo zunanjega stavbnega ovoja. Dela je koordinirala
Občina Domžale, ki je tudi največji solastnik Mladinskega počitniškega doma KRK.
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
Za leto 2013 je bilo planiranih 187.616,48,00 €, realizacije pa v letu 2013 še ni bilo, ker še smo prejeli odločitev
Ministrstva za infrastrukturo šele v poletnih mesecih in je bilo potrebno najprej izvesti javni razpis za izbor
izvajalca del energetske sanacije objekta OŠ Mengeš. Razpis smo uspešno zaključili v letu 2013 z izbiro
najugodnejšega izvajalca za izvedbo projekta »Energetska sanacija objekta Osnovna šola Mengeš«, z deli
energetske sanacije objekta Osnovna šola Mengeš pa bomo pričeli predvidoma v mesecu aprilu 2014. Sam
projekt bo zahteval temeljito organizacijo med Osnovno šolo Mengeš, Občino Mengeš in izvajalcem, saj ga bo
potrebno izvesti v enem letu (najkasneje do septembra 2015). Projekt je sofinanciran s sredstvi iz Kohezijskega
sklada Evrope in ga bo potrebno zaključiti še v tej finančni perspektivi.
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 in izbrala izvajalca, realizacija se bo začela v letu 2014. Projekt je dvoleten.
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06008 - Zavarovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranju stroškov zavarovanja objektov in občinskega avtomobila. V
zavarovanje, ki vključuje požarno in vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje odgovornosti so
vključeni poslovni objekti na naslovu Slovenska cesta 28,30 in 32, Zdravstvena postaja Mengeš, mrliške vežice,
avtobusna postaja v Loki pri Mengšu.. Z letom 2013 se je zaradi večkratnih poškodovanj izvedlo tudi zavarovanje
drogov za javno razsvetljavo, zavarovana je tudi vsa vertikalna prometna signalizacija- prometni znaki in ostala
prometna oprema.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 sprva načrtovana v višini 9.500,00 € glede na porabo v preteklih letih, po
prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se povišala na 10.000,00 €. Postavko 06008 smo povečali za
500,00 €, za isti znesek pa smo znižali postavko 04018 – Kulturni dom Mengeš. Realizirali smo 9.994,50 €
sredstev, kar predstavlja 99,9 % veljavnega proračuna.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo Zavarovalnici Triglav poravnali stroške zavarovalne police za občinski avto,
police za požarno zavarovanje objektov v lasti Občine Mengeš in zavarovanje odgovornosti za škodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

35.400,00

35.400,00

32.321,99

91,3

91,3

35.400,00

35.400,00

32.321,99

91,3

91,3

06029002 - DELOVANJE ZVEZ OBČIN
V Občini Mengeš delovanje zvez občin pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
06015 Medobčinski inšpektorat Trzin
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

35.400,00
35.400,00

35.400,00
35.400,00

32.321,99
32.321,99

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

91,3
91,3

91,3
91,3

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 € ter realizirana v višini 32.321,99 €
(91,3 %).
Za materialne in druge stroške poslovanja Medobčinskega inšpektorata Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice je bilo v proračunu Občine Mengeš planiranih 35.400,00 € sredstev na proračunski postavki
06015, porabljenih pa 32.321,99 €. Občina Mengeš je sredstva nakazovala med letom na podlagi finančnega
načrta za medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2013. V skladu s pogodbo smo na podlagi računa Občine
Trzin poravnali tudi najemnino za poslovne prostore na Mengeški cesti 9 v Trzinu, kjer ima svoje poslovne
prostore Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
S pomočjo sredstev postavke smo v letu 2013 izpolnjevali izvajanje nalog s področja veljavne zakonodaje na
področju varnosti, kot je redarstvo, komunalni in inšpekcijski nadzor. Medobčinskemu inšpektoratu smo zato v
našem deležu zagotovili sredstva za kritje stroškov delovanja, plače in za najemnino prostorov, v katerih ima
inšpektorat sedež.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
V Občini Mengeš program dejavnosti občinske uprave pokrivata naslednja podprograma:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)
1

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

Veljavni
2013 (v €)
2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

429.390,00

421.390,00

404.306,79

94,2

96,0

20.000,00

28.000,00

27.763,03

138,9

99,2

449.390,00

449.390,00

432.069,82

96,2

96,2

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

06039001 - ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE
V Občini Mengeš administracijo občinske uprave pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
06001 Plače redno 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 Javna dela – OŠ Mengeš (in Dom
počitka Mengeš)
06016 Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

310.380,00

310.380,00

297.742.90

95,9

95,9

95.010,00

86.410,00

85.286,18

89,8

98,7

3.000,00

3.500,00

3.421,92

114,1

97,8

8.000,00

8.100,00

8.025,59

100,4

99,1

5.000,00

5.000,00

3.385,20

67,7

67,7

8.000,00
429.390,00

8.000,00
421.390,00

6.445,00
404.306,79

80,6
94,2

80,6
96,0

06001 - Plače redno 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 in realiziranih 297.742,90 € (95,9 %).
Občina Mengeš je v letu 2013 izplačala plače zaposlenim in druge prejemke v skladu s predpisi (boleznine,
dodatek na delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, stroški prehrane in prevoza, delovna uspešnost,
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zakonsko predpisani prispevki – za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in
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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 stroške občinske uprave, na primer pisarniški material, čiščenje
upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške varovanja, 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).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 je bilo načrtovanih 95.010,00 € sredstev, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se
zmanjšala na 86.410,00 € in realizirala v višini 85.286,18€ (98,7 %).
Cilji postavke so bili doseženi, saj je Občina Mengeš zagotovila sredstva za materialne in druge stroške, ki so
potrebni za izvajanje nalog občinske uprave, določenih z zakonskimi določili in občinskimi predpisi. V letu 2013
smo namreč pokrili stroške pisarniškega materiala (papir, kuverte, kemični svinčniki, mape, pregradni kartoni,
sponke, spenjači), čiščenja, čistilnega in sanitarnega materiala, stroške varovanja prostorov, naročnin na
časopise, revije (Dnevnik, strokovno literaturo (Računovodski praktikum, ) in strošek RTV prispevka. Poleg tega
smo s postavke financirali oglaševalske storitve (priprava oglasov in promocije), storitve svetovanja na
računovodskem področju, stroške dela po pogodbi in dela preko študentskega servisa ter izdatke za
reprezentanco (material za pogostitev, …). S postavke 06002 pa se je pokrilo tudi stroške vzdrževanja počitniških
objektov, telekomunikacijskih storitev (Mobitel, Telekom), najemnine fotokopirnega stroja in obračuna kopij
(Micopy), poštnih in kurirskih storitev, elektrike, vode in komunalnih storitev za Slovensko cesto 30 ter
vzdrževanje in servis 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 sprva načrtovali 3.000,00 €
sredstev, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami so se sredstva povišala na 3.500,00 €. Postavko
06002 – Pisarniški in splošni material in storitve smo znižali za 500,00 € in jih prerazporedili na postavko 06004.
Realizirali smo 3.421,92 € sredstev, kar predstavlja 97,8 % veljavnega proračuna.
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
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Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb in pogodbenih vrednosti s področja varstva pri delu in
požarne varnosti. Za leto 2013 smo sprva načrtovali sredstva v višini 8.000,00 €, po prerazporeditvi med
proračunskimi postavkami smo jih povišali na 8.100,00 €. S postavke 06002 - Pisarniški in splošni material in
storitve smo 100,00 € prerazporedili na postavko 06005. Realizirali smo 8.025,59,00 € sredstev, kar predstavlja
99,1 % veljavnega proračuna.
Sredstva smo namenili pregledu in meritvam strelovodnih naprav, funkcionalnemu preizkusu zasilne razsvetljave
in meritvam in preizkusu elektro instalacije za objekte Zdravstveni dom, Kulturni dom, Naš slamnik in občinsko
stavbo
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) in Domu počitka Mengeš
(pomoč in varstvo za starejše, spremljanje in družabništvo). Iz te postavke so se pokrivali samo stroški za
sofinanciranje javnih del v Osnovni šoli Mengeš. Javna dela v Osnovni šoli Mengeš se opravljajo za nudenje učne
pomoči osnovnošolskim otrokom. Sofinanciranje javnih del v Domu počitka Mengeš so se v letu 2013 pokrivala v
okviru proračunske postavke 20001, na kateri se zagotavljajo sredstva za Pomoč na domu za občane Občine
Mengeš.
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 €. Realizirali smo 3.385,20 €, kar predstavlja 67,7 % sprejetega in veljavnega proračuna.
06016 - Pogodbeno izvajanje nalog uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka financira delo po pogodbah o delu v namen izvajanja zakonsko določenih nalog, za katere občina nima
vedno zadostnega kadra.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 8.000,00 € in realizirana v višini 6.445,00 € (80,6 %).
V letu 2013 smo poravnali stroške notranje revizije za leto 2012 in pogodbeno izvajanje drugih nalog, kamor se
prištevajo stroški plače za delo po pogodbi, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje. V letu 2013 smo v okviru te proračunske postavke zagotavljali sredstva za
izvedbo obveznega notranjega nadzora poslovanja Občine Mengeš v letu 2012 – notranjo revizijo, v okviru katere
je bil narejen pregled po planu. Vsako leto je potrebno pregledati eno ali več področij poslovanja in preveriti ali so
vgrajene notranje kontrole za odkrivanje napak in ali je poslovanje občine urejeno tako, kot to predpisuje
zakonodaja. V letu 2013 je notranja revizija podrobno pregledala zaključni račun Občine Mengeš za leto 2012 in
pri pregledu ni ugotovila večjih nepravilnosti, v poročilo je naložila Občini Mengeš le, da mora oblikovati novo
proračunsko postavko in v skladu z zakonodajo oblikovati v proračunu sredstva za rezerve občine, kar je občina
Mengeš tudi upoštevala pri izdelavi rebalansa proračuna Občine Mengeš za leto 2013. Sredstva iz te
proračunske postavke so bila namenjena tudi izdelavi izvedeniškega mnenja sodnega cenilca za cenitev družbe
Veterine Kamnik in za izdelavo izvedeniškega mnenja oddaje javnih naročil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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:
Postavka
06003 Tekoče vzdrževanje objekta in
opreme uprave
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

20.000,00

28.000,00

27.763,03

138,9

99,2

20.000,00

28.000,00

27.763,03

138,9

99,2

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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
so se povišala na 28.000,00 € in realizirala v višini 27.763,03 € (99,2 %). Sredstva smo povišali za 8.000,00 €, in
sicer smo jih prerazporedili s postavke 06002 – Pisarniški splošni material in storitve.
S postavke 06003 smo v letu 2013 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). V tem okviru smo sledili
dolgoročnim ciljem gospodarnega vzdrževanja objekta in opreme uprave. V okviru te proračunske postavke so se
tudi zagotovila sredstva za nakup pisarniškega stola, ki se je pokvaril; za strojno čiščenje odtočnih cevi in
popravilo vodovodne napeljave v sanitarijah, ki se nahajajo v poslovnih prostorih občinske uprave Občine
Mengeš; za izdelavo dotrajanih vrat v poslovnih prostorih občinske uprave Občine Mengeš in za nabavo in
montažo klime v prostorih knjižnice Mengeš.
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:
Podprogram
Pripravljenost sistema za zaščito,
07039001
reševanje in pomoč
Delovanje sistema za zaščito,
07039002
reševanje in pomoč
Skupaj 0703 – Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

16.700,00

16.700,00

15.444,60

92,5

92,5

58.104,00

58.104,00

58.103,98

100,0

100,0

74.804,00

74.804,00

73.548,58

98,3

98,3
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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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

5.550,00

5.550,00

5.500,00

100,0

100,0

9.400,00

9.400,00

8.872,96

94,4

94,4

1.750,00

1.750,00

1.021,64

58,4

58,4

16.700,00

16.700,00

15.444,60

92,5

92,5

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 in 97/10) se mora vsak pripadnik civilne zaščite
usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi. Vsakoletno se člani enote prve pomoči v sestavu Civilne
zaščite Občine Mengeš usposabljajo in udeležujejo regijskega preverjanje znanja prve pomoči. Izvajajo se tudi
dodatna usposabljanja občinskega štaba civilne zaščite ter drugih reševalnih enot, ki so organizirane v okviru
prostovoljnih društev. Postavka poleg tega zagotavlja sredstva za kritje stroškov hranjenja arhiva Občine Mengeš
ter skladiščenje opreme civilne zaščite(šotori, reševalno orodje, ter ostala oprema za potrebe CZ) .
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva določi občinska strokovna služba na podlagi letnega načrta, ki ga sprejme območni štab civilne zaščite.
Za leto 2013 je bilo načrtovanih 5.550,00 € in realiziranih 5.500,00 €.
S pomočjo sredstev postavke je Občina Mengeš v letu 2013 pokrila stroške plač 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 usposabljanje operativnih gasilcev in na ta način
poskušali zagotoviti celostno pripravljenost in usposobljenost območnega štaba civilne zaščite ter zaščitnoreševalnih 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 nakup opreme in drugih stroškov rednega delovanja enot za zaščito in reševanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 9.400,00 €. Realizirali smo 94,4 % sredstev sprejetega
proračuna (8.872,96 €).
Občina Mengeš je s pomočjo sredstev postavke pokrila stroške nakupa nujnih pripomočkov (rokavice, sanitetni
material, drobni inventar in opremo za delovanje tehnično reševalnih enot npr. rokavice, stikalne lestve, brusilno
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rezalni stroj, teleskopska in stikalna lestev, protipoplavne vreče, varovalne pasove za enoto, ki deluje na višini
itd.), strošek telefona za potrebe enote civilne zaščite .
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.750,00 €. Realizirali smo 1.021,64 € sredstev, kar predstavlja 58,4
% sprejetega proračuna.
Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev pokrila stroške police za kolektivno nezgodno zavarovanje
gasilcev pri Zavarovalnici Triglav ter zdravstveno zavarovanje gasilcev za leto 2013 (zakonsko predpisano
zavarovanje pri ZZZS). V letu 2013 je bilo sklenjeno zavarovanje za 76 operativnih gasilcev iz prostovoljnega
gasilskega društva Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu. Na ta način je bil cilj postavke dosežen.
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 v občini Mengeš
07013 Pomembne prireditve PGD
07018 Zdravniški pregledi operativnih
gasilcev
07019 Delo z mladimi na področju
gasilstva
07021 Sofinanciranje servisnih pregledov
izolirnih dihalnih aparatov
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

15.814,00

15.814,00

15.814,00

100,0

100,0

9.000,00

9.000,00

9.000,00

100,0

100,0

15.814,00

15.814,00

15.813,98

100,0

100,0

3.537,00

3.537,00

3.537,00

100,0

100,0

4.300,00

4.300,00

4.300,00

100,0

100,0

8.139,00

8.139,00

8.139,00

100,0

100,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

100,0

58.104,00

58.104,00

58.103,98

100,0

100,0

07004 - Osnovna dejavnost Gasilske zveze Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Mengeš in vključujejo obveznosti
do GZ Slovenije, strokovno literaturo, tečaje, seminarje, tekmovanja, potne stroške in dnevnice, prireditve
Prostovoljnih gasilskih društev, najemnino za prostore, vzdrževanje sistema zvez, zavarovanje ter dejavnost
veteranov in članic.
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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 je bila 100,0 %, saj smo porabili vseh 15.814,00 €.
Cilj zagotavljanja 24-urne dežurne gasilske službe in takojšnjega ukrepanja ob požaru je bil v letu 2013 dosežen,
saj smo pokrili stroške dotacij za redno dejavnost Gasilske zveze, ki deluje na območju občine Mengeš v skladu
s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Mengeš, št. 843-1/2010 in v skladu z aneksom številka 4.
o financiranju javne gasilske službe za leto 2013 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini 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. Sredstva požarnih taks se v skladu s 58. členom Zakona
o varstvu pred požarom (ur. L. RS , št.3/2007) namenjajo za dejavnost društev in sicer izključno za sofinanciranje
nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva požarnih taks razdeli Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Mengeš. Sredstva se med društva delijo po sprejetem ključu
delitve in sicer PGD Mengeš 53,6%, PDG Topole 23,2% in PGD Loka pri Mengšu 23,2%.
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 €.
Realizirali smo 9.000,00 €, kar predstavlja 100,0 % sprejetega proračuna. V letu 2013 je Občina Mengeš
izplačala požarne takse PGD Mengeš, PGD Loka in PGD Topole, zato je bil cilj postavke v celoti dosežen.
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 prostovoljnih gasilskih društev PGD Mengeš,
PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole. Sredstva so namenjena za izvedbo programov društev oziroma redno
dejavnost, nabavo opreme, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, vzdrževanje vozil,
preventivo, izobraževanje in usposabljanje v okviru letnih planov, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in
reševalne opreme in intervencije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 15.814,00 € in realizirana v višini 15.813,98 €, kar predstavlja
100,00 % sprejetega proračuna za leto 2013.
V letu 2013 smo s sredstvi postavke financirali redno dejavnost PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD
Topole v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Mengeš, št. 843-1/2010 in z aneksom št.
4. k pogodbi. Cilj postavke je bil torej dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
07013 - Pomembne prireditve PGD 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 in mladinskih desetin. Sredstva so namenjena
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organizatorjem posameznih prireditev za kritje stroškov prijave in priprave prireditve, pripravo priznanj in drugih
protokolarnih obveznosti, ki so povezane s stroški.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana in realizirana v višini 3.537,00 €.
V letu 2013 smo sredstva postavke nakazali Gasilski zvezi Mengeš. Sredstva so bila namenjena organizatorjem
posameznih prireditev (GZ Mengeš in PGD-jev) za kritje stroškov prijave in priprave prireditve, pripravo priznanj
in drugih protokolarnih obveznosti, ki so povezane s stroški.
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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana in realizirana v višini 4.300,00 €.
Občina Mengeš je v letu 2013 s pomočjo zagotovljenih sredstev financirala zdravniške preglede operativnih
gasilcev, zato je bil cilj postavke dosežen. Zdravniškim pregled je opravljalo 30 operativnih gasilcev.
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, letovanj, taborov 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 € in v celoti realizirana kot dotacija Gasilski zvezi
Mengeš za delo z mladimi na tem področju. Mladim smo omogočili strokovno usposabljanje, sodelovanje v
tekmovanju Mladi gasilec, sodelovanje na tekmovanjih v okviru GZ Mengeš in širše regije, sodelovanje na
gasilskem kvizu, na natečaju spisov in risb v organizaciji GZ Mengeš ter letovanje oz. gasilski tabor za mladino.
Občina Mengeš tudi na ta način prispeva k razvoju gasilstva med mladimi in spodbuja prostovoljnost,
požrtvovalnost in strokovno usposabljanje mladih v Občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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.
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11 - KMETIJSKO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
V Občini Mengeš program reforme kmetijstva in živilstva pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

11029001

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

15.600,00

13.200,00

7.391,35

47,4

56,0

15.600,00

13.200,00

7.391,35

47,4

56,0

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
dejavnosti
11013 Varstvo tradicionalnih krajin
in stavb
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

6.000,00

3.600,00

1.393,05

23,3

38,7

6.000,00

6.000,00

5.998,30

100,0

100,0

3.600,00

3.600,00

0,00

0,0

0,0

15.600,00

13.200,00

7.391,35

47,4

56,0

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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
so se zmanjšala na 3.600,00 € in bila realizirana v višini 1.393,05 €.
Sredstva smo namenili za zagon lokalne tržnice v Mengšu, ter za stroške obratovanja, kot so postavitev, najem in
pospravljanje stojnic ter obvestilno tablo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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11011- Zagotavljanje tehnične podpore v okviru društvene dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena zagotavljanju tehnične podpore in sicer za izobraževanje in usposabljanje kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti. (programi
društev na področju kmetijstva).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 6.000,00 € in tudi realizirana v višini 5.998,30. Sredstva so bila
razdeljena na podlagi javnega razpisa, prejela pa so jih Čebelarsko društvo Mengeš, Lovska družina Mengeš in
Strojni krožek iz Komende, kamor so vključeni kmetje iz občine Mengeš.
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 niso bila realizirana.
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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

6.400,00

6.251,42

156,3

97,7

4.000,00

6.400,00

6.251,42

156,3

97,7

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

11005 Zavetišče za male živali
Skupaj

4.000,00
4.000,00

2

6.400,00
6.400,00

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

156,3
156,3

97,7
97,7

3

6.251,42
6.251,42

11005 - Zavetišče za male živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš ima za izvajanje javne gospodarske službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine
Mengeš sklenjeno pogodbo z zavetiščem Meli center Repče d.o.o., PE zavetišče »Meli« Trebnje. V letu 2013 je
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izvajalec sprejemal prijave o zapuščenih živalih in za njih zagotovil ustrezno veterinarsko pomoč , zagotavljal
ulov, namestitev, prevoz in oskrbo v zavetišču. Skrbel za iskanje zakonitih skrbnikov, oziroma za oddajo živali
novim skrbnikom, skrbel za ažurno vodenje evidenc oziroma registra psov in ga enkrat letno posredoval
naročniku in sodeloval s pristojno inšpekcijsko službo in organizacijami za zaščito živali oziroma kot to v svojem
27.členu določa Zakon o zaščiti živali. 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. V letu 2013 je bilo na področju Občine Mengeš število odlovljenih psov glede na prejšnja
leta nespremenjeno, bil je le večji porast čipiranih in s tem lastniških , za katere so strošek odlova pokrili lastniki
sami . V letu 2013 je bil tudi večji porast odlova zapuščenih mačk.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati, zato smo za leto 2013 predvideli 4.000,00 €, po prerazporeditvi
med proračunskimi postavkami pa smo sredstva povišali na 6.400,00 €, realizirali pa 6.251,42 € (97,7 %). S
postavke 11010 – Zagotavljanje tehnične podpore smo 2.400,00 € preraporedili na postavko 11005.
Glede na to, da se število zapuščenih živali ne da napovedati, smo imeli na postavki na voljo več sredstev. Cilj
postavke pa je bil dosežen, saj je Občina Mengeš zagotovila ulov in oskrbo (vključno s sterilizacijo ali kastracijo)
zapuščenih živali in na ta način izpolnila zakonske obveznosti s tega področja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1104 - GOZDARSTVO
V Občini Mengeš program gozdarstva pokriva naslednji podprogram:
Podprogram
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Skupaj 1104 - Gozdarstvo

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

4.600,00
4.600,00

4.600,00
4.600,00

4.588,05
4.588,05

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

99,7
99,7

99,7
99,7

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

Sprejeti
2013 (v €)
1

11006 Gozdne ceste
Skupaj

4.600,00
4.600,00

Veljavni
2013 (v €)
2

4.600,00
4.600,00

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

99,7
99,7

99,7
99,7

3

4.588,05
4.588,05

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). V letu 2013 so bile v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest med Republiko
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Slovenijo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občino Mengeš in Zavodom za gozdove Slovenije
na podlagi programa o vzdrževanju gozdnih cest, ki ga je pripravil in uskladil z Občino Mengeš Zavod za gozdove
Slovenije (ZGS) urejene gozdne ceste Jable – Dolga dolina, gozdna cesta Kurnik, gozdna cesta Opekarna –
Rašica in Dobeno – Rašica. Vsa dela so bila opravljena po programu in v obračunanem obsegu ter v zahtevani
kvaliteti ter s kolavdacijskim zapisnikom potrjena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
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 €.
Realizirali smo 4.588,05 € sredstev.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

385.800,00

431.800,00

429.658,13

111,4

99,5

199.566,10

153.566,10

142.365,48

71,4

92,7

39.000,00
121.000,00

38.000,00
122.000,00

31.882,97
120.309,80

81,8
99,5

83,9
98,6

10.000,00

10.000,00

1.474,40

14,7

14,7

755.366,10

755.366,10

725.690,78

96,1

96,1

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

Sprejeti
2013 (v €)

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

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

Veljavni
2013 (v €)

1

2

215.800,00
206.000,00
10.000,00
431.800,00
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Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

110,2
114,0
88,2
111,4

99,9
99,6
88,2
99,5

3

215.676,07
205.158,90
8.823,16
429.658,13

13001 - Javne prometne površine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 13001 vključuje sredstva za redno vzdrževanje in adaptacijo javnih prometnih površin, kamor je
vključeno tudi strojno in ročno pometanje cest in pločnikov, košnja travnih bankin, popravilo bankin( nasipanje in
utrjevanje), udarnih jam, nasipanje makadamskih cestišč, čiščenje lovilnih jaškov in ponikalnic ter asfaltiranje
krajših odsekov cestišč. Gre za predvsem redna vzdrževalna dela in 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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo sredstva povišali na 215.800,00 €. Sredstva smo prerazporedili s postavke 13044 – Cesta Mengeš –
Koseze. Realizirali smo 99,9 % sredstev veljavnega proračuna (215.676,07 €).
V okviru tega je Občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje javnih površin (pranje javnih površin, čiščenje
parkirnih površin in avtobusnih postajališč, krpanje udarnih jam, popravilo cest in pločnikov, predvsem tam kjer se
je zaradi dotrajanosti cestišča zadrževala meteorna voda. Del sredstev je bil namenjen drugim operativnim
izdatkom, kot je izobešanje zastav ob praznikih in nakup drobnega materiala (koši za smeti, koši in vrečke za
pasje iztrebke, …). 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, popravilo bankin, udarnih jam, nasipanje makadamskih
cestišč, čiščenje lovilnih jaškov in ponikalnic ter asfaltiranje krajših odsekov cestišč.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je Občina Mengeš financirala tekoče vzdrževanje javnih površin, izvedla nekatere novogradnje in
obnove.
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 zagotoviti
dostopnost in pretočnost javnih poti ter cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, šolo, po
opravkih) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo javne razsvetljave, dostop policiji,
reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči). Zimska služba se začne
izvajati po pogodbi 15. 11. in zaključi 15. 3. naslednje leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 180.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo sredstva povišali na 206.000,00 €. Realizirali smo 205.158,90 €, kar predstavlja 99,6 % veljavnega
proračuna. 20.000,00 € sredstev smo prerazporedili s postavke 13044 – Cesta Mengeš – Koseze in 6.000,00 € s
postavke 13059 – Trg pod kostanji.
Zimska služba je samostojen projekt, ki se izvaja v okviru pogodbe za zimsko vzdrževanje občinskih cest na
območju občine Mengeš. Izbrani pogodbeni partner je Grasto d.o.o. iz Domžal, s pomočjo katerega je Občina
Mengeš v letu 2013 zagotavljala dostopnost in prevoznost javnih poti in cest v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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13003 - Propusti, mostovi in ograje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke se financira urejanje mostov, čiščenje propustov, obnova mostičkov in ograj ob potokih. Predvsem so
potrebna redna letna čiščenja naplavin pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu ter odstranjevanje naplavin pod
mostom na Jarški cesti. Prav tako se naplavine po potrebi odstranjujejo tudi pri ostalih mostovih. Redno se čisti
večje število cestnih propustov na Dobeno.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.000,00 € in realizirana v višini 8.823,16 € (88,2 %).
V okviru tega je bilo izvedeno strojno čiščenje meteornih propustov, popravilo mostu zaradi korozije. Popravilo
propustov. Večkrat so bile očiščene naplavine pod mostovi na Jarški cesti, pri kamnitem mostu v Loki pri Mengšu
in Kolodvorski cesti. S čiščenjem naplavin se zagotavlja večja varnost mostov in zmanjša možnost poplav.
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
13008 Dokumentacija komunalnih
investicij
13044 Cesta Mengeš - Koseze
13059 Trg pod Kostanji
13073 Ulice v malem Mengšu –
Jelovškova, Ropretova, Rašiška,
Šubičeva
13075 Sanacija dela ceste Loka –
Dobeno
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

60.000,00

60.000,00

55.125,42

91,9

91,9

40.000,00
10.000,00

0,00
4.000,00

0,00
0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

50.000,00

50.000,00

48.614,80

97,3

97,2

39.566,10

39.566,10

38.625,26

97,6

97,6

199.566,10

153.566,10

142.365,48

71,4

92,7

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 sprva načrtovali v višini 60.000,00 € skladno z NRP, realizirali pa smo
55.125,42 €, kar predstavlja 91,9 % sprejetega proračuna.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo v letu 2013 pridobili potrebno dokumentacijo za načrtovane projekte.
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
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V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup, izdelavo in pripravo projektne
dokumentacije, ki jo potrebujemo za pridobitev upravnih dovoljenj in gradnjo, študije o izvedljivosti projektov 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 letu 2013 je Občina Mengeš pridobila v celoti ali vsaj delno projektno dokumentacijo za :
 Obnovo Vodnikove ulice
 Ropretova ceste
 Liparjeve ceste
 Cesta Dobeno
 Urejanje parcelacij v zvezi z gradnjami

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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi
postavkami pa smo postavko 13044 zmanjšali za 40.000,00. Realizacije v letu 2013 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 bil v izvajanju od leta 2009 do konca leta 2012.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je bila izvedena delna parcelacija (po novem projektu), ki pa še ni bil zaključen. Investicije ni bila
izvedena, ker še niso realizirani vsi pogoji, da bi jo lahko izvedli. Zastavljen cilj je bil realiziran le delno.
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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi
postavkami pa smo postavko 13059 zmanjšali za 6.000,00. Realizacije v letu 2013 ni bilo. V letu 2013 se je
reševala prostorska namembnost in oblikovanje trga, izdelana je bila idejna zasnova možnosti ureditve parka,
imenovanega »Trg pod kostanji«, ni pa še projekt zaključen, zato na tej postavki ni bilo realizacije oziroma
odhodkov v letu 2013.
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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).
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 € in jih realizirali v višini 48.614,80 €.
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). V okviru te proračunske postavke so se izvedla dela na delu ceste mimo lovske koče in sicer od
odseka pri Opekarni do odcepa za »Hrastarja«.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 se je izvedla delna rekonstrukcija (s preplastitvijo) odseka od Opekarne do odcepa za »Hrastar«.
13075 – Sanacija dela ceste Loka – Dobeno
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 13075 so namenjena delni sanaciji ceste Loka –Dobeno. Za projekt v letu 2013
smo pridobili tudi sredstva proračuna RS (29.153 €).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 načrtovali v višini 39.566,10 € in jih realizirali v višini 38.625,26 €.
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) .
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
Izvedla se je sanacija večjega ovinka in dela ceste z pripadajočimi muldami v dolžini 350 m

13029003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA
V Občini Mengeš urejanje cestnega prometa pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)
1

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

Veljavni
2013 (v €)
2

19.000,00
10.000,00
10.000,00
39.000,00
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18.700,00
10.300,00
9.000,00
38.000,00

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

82,6
102,9
59,2
81,8

83,9
99,8
65,7
83,9

3

15.687,07
10.283,53
5.912,37
31.882,97

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. Talne oznake se obnavljajo vsakoletno in vključujejo obnovo talnih prečnih
označb ali prehodov za pešce kar znaša cca 1100 m2, izdelava talnih vzdolžnih označb ali sredinskih črt kar
znaša cca 4400 m1. Vsakoletno se obnavljajo tudi označbe hitrostnih ovir ter nekatere ostale označbe. Oznake
parkirnih prostorov se obnovijo na vsake 3-4 leta.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 19.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
smo jih zmanjšali na 18.700,00 €. Realizirali smo 15.687,07 €, kar predstavlja 83,9 % veljavnega proračuna.
V letu 2013 so bila sredstva porabljena za barvanje talnih oznak in hitrostnih ovir, zato smo delovali skladno s
ciljem vzdrževanja horizontalne prometne signalizacije in zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.
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
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije oziroma prometnih in
neprometnih znakov. Potrebna je popravilo ali menjava poškodovanih prometnih znakov zaradi vandalizma,
ponovna namestitev prometnih znakov zaradi neupravičene odstranitve predvsem znakov z omejitvami hitrosti (
20km/h , 40km/h in 50km/h). Obnavljajo se tudi dotrajane oznake mestnih ulic ter opozorilne table na otroških
igriščih in rekreacijskih površinah. Hkrati se izvaja tudi menjava neustrezne vertikalne prometne signalizacije v
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo jih povečali na 10.300 € in so bila realizirana v višini 10.283,53 € (99,8 %). S postavke 13018 – Talna
prometna signalizacija smo 300,00 € prerazporedili na postavko 13019.
V preteklem letu smo s postavke financirali nakup različnih prometnih znakov (omejitev hitrosti, območje omejene
hitrosti, ulične table in ogledala) ter omogočili popravilo obstoječih znakov. 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. Vzdržujejo se semaforizirana
križišča na Slovenski cesti. Poleg rednega vzdrževanja oziroma menjave semaforskih glav je vključeno tudi
preprogramiranje prometnih programov in usklajevanje oziroma prilagajanje z ostalimi križišči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil za leto 2013 načrtovan v višini 10.000,00 €, po prerazporeditvi pa znižan na 9.000,00 €,
realiziran pa v višini 5.912,37 € (65,7 %).
S postavke smo financirali redno vzdrževanje semaforjev v občini in na ta način sledili cilju zagotavljanja varnosti
v cestnem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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13029004 - CESTNA RAZSVETLJAVA
V Občini Mengeš cestno razsvetljavo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
13022 Tokovina JR
13024 Obnova javne razsvetljave
13070 Stroški izvajanja
koncesijske dejavnosti
13071 Prihranek električne
energije – plačilo koncesionarju za
investicijo
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

40.000,00
30.000,00

45.000,00
46.000,00

44.816,64
45.729,68

112,1
152,5

99,6
99,4

31.000,00

31.000,00

29.763,48

96,0

96,0

20.000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

121.000,00

122.000,00

120.309,80

99,5

98,6

13022 - Tokovina JR
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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo jih povečali na 45.000,00 € in jih realizirali v višini 44.816,64 € (99,6 %). 5.000,00 € sredstev smo
prerazporedili s postavke 13071 – Prihranek električne energije. S sredstvi postavke smo zagotovili nemoteno
oskrbo z električno energijo za javno razsvetljavo in na ta način prispevali k večji prometni varnosti na javnih
cestah. Proračunska postavka je bila realizirana v večji višini, kot je bila planirana, ker je bila obnova javne
razsvetljave zaključena zaradi zime šele v mesecu aprilu 2013 in so se prihranki začeli kasneje, med letom pa sta
bili na javno razsvetljavo priključeni še dve novi prižigališči (območje na Gmajni in Loka), kar je v nadaljevanju
pomenilo večji odjem električne energije, kot je bilo predvideno pri pripravi proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
13024 - Obnova javne razsvetljave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vsebuje sredstva za obnovo javne razsvetljave. Menjava svetil se izvaja na podlagi izdelane strategije
razvoja javne razsvetljave Občine Mengeš. V strategiji so predlagani časovni termini za rekonstrukcijo do leta
2016. V okviru tega se tudi izvaja menjava starejših neustreznih svetil, ki ne ustrezajo omejitvam na področju
svetlobnega onesnaževanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 30.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo jih povečali na 46.000,00 € in jih realizirali v višini 45.729,68 € (99,4 %). Postavko 13071 - Prihranek
električne energije smo znižali za 15.000,00 €, 13020 – Svetlobna prometna signalizacija pa za 1.000,00 € in jih
prerazporedili na postavko 13024.
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S sredstvi postavke smo v letu 2013 obnovili javno razsvetljavo na Novakovi in Krekovi ulici in smo sledili cilju
zagotavljanja nemotenega delovanja javne razsvetljave v Občini Mengeš ter prispevali k večji prometni varnosti
na javnih lokalnih cestah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 €, realizirana pa v višini 29.763,48€ (96,0 %).
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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami
pa smo jih znižali na 0,00 €. V letu 2013 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije, saj sredstev nismo nakazali
koncesionarju.
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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

10.000,00

10.000,00

1.474.40

14,7

14,7

10.000,00

10.000,00

1.474.40

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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev smo za leto 2013 skladno z NRP načrtovali v višini 10.000,00 €. Realizirali smo 1.474,40 €
sredstev, kar predstavlja 14,7 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0029 13026 - Obvoznica Mengeš
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izgradnjo mengeške obvoznice. Zaradi znanega
položaja države glede investicij, je župan organiziral več sestankov na to temo tako na DARS-u, Direkciji
Republike Slovenije za ceste in na Ministrstvu za promet, a žal sredstev za nadaljevanje in dokončanje obvoznice
Mengeš ni in je izgradnja tega odseka obvoznice Mengeš še nerealizirana.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 smo financirali stroške v zvezi s sestanki na DRSC in DARS v zvezi z možnostjo zaključka projekta.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI
V Občini Mengeš program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

14029001

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

4.000,00

2.560,09

64,0

64,0

4.000,00

4.000,00

2.560,09

64,0

64,0

14029001 - SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA
V Občini Mengeš spodbujanje razvoja malega gospodarstva pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
14001 Sofinanciranje izobraževanja
malega gospodarstva
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

4.000,00

2.560,09

64,0

64,0

4.000,00

4.000,00

2.560,09

64,0

64,0

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
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Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 4.000,00 €, realiziranih je bilo 2.560,09 € (64,0 %). Sredstva so
bila namenjena za obnovo prostora v katerem deluje VEM točka, ter za plačilo telekomunikacijskih stroškov
(telefon, internet).
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:
Podprogram
14039001 Promocija občine
Spodbujanje razvoja turizma in
14039002
gostinstva
Skupaj 1403 - Promocija Slovenije,
razvoj turizma in gostinstva

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

10.000,00

10.000,00

9.611,92

96,1

96,1

22.362,00

22.362,00

17.934,41

80,2

80,2

32.362,00

32.362,00

27.546,33

85,1

85,1

14039001 - PROMOCIJA OBČINE
V Občini Mengeš promocijo občine pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
01010 Promocija občine
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

9.611,92
9.611,92

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

96,1
96,1

96,1
96,1

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
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 10.000 € in realizirana v višini 9.611,92 € (96,1 %).
V tem okviru smo krili stroške prireditev, ki imajo promocijski učinek za občino in druge prireditve, pomembne za
našo občino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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14039002 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA
V Občini Mengeš spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
14005 Sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev v Občini Mengeš
16035 Promocija turističnega območja
Srca Slovenije – Mengeš
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

1

2

Realizacija Indeks:
2013 (v €) 3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

4.500,00

4.500,00

4.499,50

100,0

100,0

3.003,00

3.003,00

4,16

0,1

0,1

650,00

650,00

646,62

99,5

99,5

1.800,00

1.800,00

1.794,13

99,7

99,7

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

11.409,00

11.409,00

10.990,00

96,3

96,3

22.362,00

22.362,00

17.934,41

80,2

80,2

14005 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občini Mengeš turistični društvi Mengeš in Dobeno 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 in realizirana v višini 4.500,00 € in sicer so bila razdeljena na podlagi
javnega razpisa. Prejemnika sredstev sta bila TD Mengeš in TD Dobeno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16035 - Promocija turističnega območja Srca Slovenije – Mengeš
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 je promocijsko-izobraževalne narave
(izdajanje skupnega časopisa, izdaja koledarja dogodkov Srca Slovenije, 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

117

Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 3.003,00 €, realizirana pa v višini 4,16 €. Projekt je bil sredi leta
2012 ustavljen in je dobil možnost nadaljevanja konec leta 2013. Občine sofinancirajo 15% vrednosti projekta,
proračunska postavka se koristi v letu 2014, zaključek projekta ( v višini 320.000€) pa se zaključi v septembru
2014. Sredstva za ta projekt bomo prenesli v leto 2014 in jih nakazali v letu 2014.
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
Namen projekta je vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije, ki bo povezovala vseh 26 občin, ki delujejo
na območju Osrednjeslovenske regije. Sofinancira se izvedba aktivnosti regionalne destinacijske organizacije, ki
so se začele izvajati 26. 5. 2011 in bodo zaključene do 15. 10. 2013. Celotni stroški znašajo 580.000,00 € (brez
DDV). Od tega 300.000,00 € zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih
sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85 % oziroma 255.000,00 €, delež državnega
proračuna pa 15 % oziroma 45.000,00 €. Turizem Ljubljana v imenu Mestne občine Ljubljana zagotavlja
197.500,00 €, 82.500,00 € pa ostalih 25 občin v osrednjeslovenski regiji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 650,00 € in realizirana v višini 646,62 €.
S pomočjo sredstev postavke smo izpolnili obveznosti v okviru projekta, katerega glavni poudarek je bil v letu
2013 na vzpostavitvi potrebnih orodij za trženje na nivoju regije. V okviru tega so se izvajale predvsem štiri
funkcije: promocija (posebne promocijske predstavitve, študijska potovanja za novinarje in organizatorje potovanj,
promocijske brošure s poudarkom na predstavitvi turističnih proizvodov oziroma programov), distribucija
(vsebinska in tehnična nadgraditev spletnega mesta www.visitljubljana.si na raven regije), razvoj (priprava
Strategije razvoja in trženja turizma za obdobje 2012–2016 in oblikovanje regijske tržne destinacijske znamke) in
operativna funkcija (priprava integralnih turističnih proizvodov oziroma prodajnih programov, pripravljenih za
trženje ter njihovo implementacijo v praksi).
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
Postavka je namenjena spodbujanju regionalnega razvoja v okviru Ljubljanske urbane regije. Znotraj regije
občine zagotavljajo sredstva za dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, in sicer glede na odstotek števila
prebivalcev posamezne občine v odnosu do skupnega števila prebivalcev v vseh občinah Ljubljanske urbane
regije. Temeljni dokument na tem področju je Regionalni razvojni program, ki opredeljuje razvojne prednosti
razvojne regije, določi razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v
razvojni regiji. V tem programu se spodbujati interes za sodelovanje, povezovanje in iskanje razvojnih priložnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti spodbujanja
regionalnega razvoja v višini 1.800,00 € in realizirana v višini 1.794,13 € za izvajanje dejavnosti spodbujanja
regionalnega razvoja v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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16038 - Portal neprometnih vsebin – RRA LUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so zagotovljena sredstva v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta Portala neprometnih vsebin.
Pri projektu gre za nadgradnjo portala kolesarskih poti »Gremo na pot«, ki že deluje pri Mestni občini Ljubljana, in
sicer tako, da bi ga razširili na območje celotne regije in ga vsebinsko nadgradili tudi z drugimi potmi (pešpoti,
tekaške, vodne in jahalne poti). V projektu je predvideno tudi dodatno označevanje in ureditev nekaterih poti.
Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo namreč spremenila turistično povpraševanje in
povečala prepoznavnost in umeščenost regije v slovenski in evropski prostor.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 1.000,00 €, realizirana pa niso bila. Projekt Portal neprometnih
vsebin se v letu 2013 ni nadaljeval zato tudi sredstva niso bila porabljena.
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
Postavka 16039 je namenjena sofinanciranju koordinacije Razvojnega partnerstva Središča Slovenije v skladu z
31. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Razvojno partnerstvo središča Slovenije je
interesno povezovanje občin na delu območja Srca Slovenije na področju okolja, turizma in podjetništva. Projekti
so mednarodni, regionalni in lokalni. Strokovno podporo za uresničevanje projektov v partnerstvu vključenih občin
zagotavlja Center za razvoj Litija. Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki deluje
od leta 2006, prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim
središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 11.409,00 € in realizirana v višini 10.990,00 € (96,3 %) za
izvajanje aktivnosti partnerstva v okviru Centra za razvoj Litija.
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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
157.400,00 157.400,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
1.736.533,00 1.735.433,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja
7.000,00
8.100,00
Skupaj 1502 - Zmanjševanje
1.900.933,00 1.900.933,00
onesnaževanja, kontrola in nadzor
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Indeks: Indeks:
3/1 (v %) 3/2 (v %)

6.556,92
202.961,55
8.029,68

4,2
11,7
114,7

4,2
11,7
99,1

217.548,15

11,4

11,4

15029001 - ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

1

2

3

157.400,00

157.400,00

6.556,92

4,2

4,2

157.400,00

157.400,00

6.556,92

4,2

4,2

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 v letu 2013 načrtovana v višini 157.400,00 €, realizirana pa v višini
6.556,92 /investicijsko vzdrževanje Centra za ravnanje z odpadki na deponiji Dob.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 Občina še ni nakazala sredstev za CERO LJUBLJANA.
15029002 - RAVNANJE Z ODPADNO VODO
V Občini Mengeš ravnanje z odpadno vodo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
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
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

20.000,00

20.000,00

1.531.983,00 1.531.983,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

0,0

0,0

37.458,03

2,5

2,5

0,00

59.550,00

59.550,00

50.476,98

84,8

84,8

85.000,00

38.900,00

30.835,30

36,3

79,3

40.000,00

85.000,00

84.191,24

210,5

99,1

1.736.533,00 1.735.433,00

202.961,55

11,7

11,7

13004 - Nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 13004 so zagotovljena sredstva za nujna investicijska vzdrževanja komunalnih naprav.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej postavki smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000,00 €, realizacije pa ni bilo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 letu 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. Realizirali smo
37.458,063, €, kar predstavlja 2,5 % sprejetega proračuna.
Dolgoročni cilj postavke je zgrajena kanalizacija, priklop gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje in skrb za
okolje. V letu 2013 smo pokrivali stroške za koordinacijo projekta med občinami za investicijsko dokumentacijo in
za javna naročila v zvezi z gradnjo in ter nadzorom za projekte izgradnje kanalizacije in nadgradnje CČN.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0031 13028 - Izgradnja 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 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 €. Realizirali smo 50.476,98 €, kar predstavlja 84,8 %
sredstev sprejetega proračuna. Občina Mengeš pokriva v okviru te proračunske postavke svoj delež stroškov v
skladu z ustanoviteljskimi deleži. Vzdrževanje skupnih objektov in naprav poteka v organizaciji in pod strokovnim
vodstvom JKP Centralna čistilna naprava Domžale – Mengeš.
V tem okviru je Občina Mengeš zagotavljala tekoče vzdrževanje naprav, izvedla večja obnovitvena dela ter
pridobila določeno projektno dokumentacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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15014 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena vzdrževanju kanalizacijskega sistema v občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 sprva načrtovali v višini 85.000,00 €, po prerazporeditvah med proračunskimi
postavkami pa smo jih zmanjšali na 38.900,00 €. Realizirali smo 30.835,30 €, kar predstavlja 79,3 % sredstev
veljavnega proračuna.
Izvedel se je kanalizacijski kanal ob glavni cesti v Loki ter priključek na Kolodvorsko cesto (ob razbremenilniku).
Financirali smo tudi stroške nadgradnje telemetrije (obnova računalniškega sistema).
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
V načrtu razvojnih programov so načrtovana sredstva za nujna investicijska dela na kanalizacijskem omrežju v
Občini Mengeš. Sredstva na tej postavki so zagotovljena v višini amortizacije.
15015 – Subvencije kanalizacija
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 €, po prerazporeditvah med proračunskimi postavkami pa
smo jih povišali na 85.000,00 €. Sredstva na postavki smo povišali tako, da smo postavko 15014 – Gradnja in
investic. vzdrž. kanalizacijskega sistema v občini Mengeš znižali za 45.000,00 €. Realizirali smo 84.191,24 €, kar
predstavlja 99,1 % sredstev veljavnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odhodek začasen in ga bo potrebno ob zvišanju cen komunalni storitev postopoma odpraviti.

15029003 - IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA
V Občini Mengeš izboljšanje stanja okolja pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
15005 Divja odlagališča
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

7.000,00
7.000,00

8.100,00
8.100,00

8.029,68
8.029,68

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

114,7
114,7

99,1
99,1

15005 - Divja odlagališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena čistilnim akcijam (vrečke, rokavice, odvozi smeti – več kot 350m3 vsakoletno in
pogostitve udeležencev), ki so organizirane vsakoletno. Na čistilnih akcijah sodeluje preko 30 društev iz občine
Mengeš. Sredstva so namenjena tudi odstranitvi divjih odlagališč in odvozu zapuščenih avtomobilov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva so bila v letu 2013 načrtovana v višini 7.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
8.100,00 €. 1.100,00 € smo prerazporedili s postavke 15014 – Gradnja in investic.vzdrž. kanalizacijskega sistema
v občini Mengeš. Realizirali smo 8.029,68 €, kar predstavlja 99,1 % sredstev veljavnega proračuna.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo uspešno podprli čistilno akcijo 2013 (rokavice, vreče, malica za sodelujoče)
in zagotovili odvoz zbranih odpadkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
1504 - UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV
V Občini Mengeš program upravljanja in nadzora vodnih virov pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

15049001

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

55.000,00

55.000,00

47.544,07

86,4

86,4

55.000,00

55.000,00

47.544,07

86,4

86,4

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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

55.000,00
55.000,00

55.000,00
55.000,00

47.544,07
47.544,07

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

86,4
86,4

86,4
86,4

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. Občina Mengeš zagotavlja sredstva za najmanj trikratno strojno košnjo
struge Pšate med naseljem Topole in Mengšem , ter košnjo razbremenilnika. Z redno košnjo trave se zmanjšuje
nalaganje naplavin na robovih struge ter posledično dolgoročno zmanjšuje pretočnost.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 55.000,00 € skladno z NRP. Sredstva smo realizirali v višini
47.544,07 € (86,4 %) za strojno in ročno košnjo razbremenilnika ter ureditev brežine ob Ropretovi cesti.
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 ob mostovih in košnjo razbremenilnika.
Projekt je v izvajanju od leta 2009 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za strojno in ročno košnjo razbremenilnika ter ureditev brežine
in čiščenje razbremenilnika in sicer od mostu na Kolodvorski cesti do mostu na Jarški ulici.. Ker nismo uspeli
pridobiti sredstev s strani ARSO, je občina sama financirala dala, ki so bila predvidena za leto 2013.
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:
Podprogram
16029003 Prostorsko načrtovanje
Skupaj 1602 - Prostorsko in
podeželsko planiranje in administracija

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

47.900,00

47.900,00

35.166,06

73,4

73,4

47.900,00

47.900,00

35.166,06

73,4

73,4

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

16029003 - PROSTORSKO NAČRTOVANJE
V Občini Mengeš prostorsko načrtovanje pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)
1

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

Veljavni
2013 (v €)
2

Realizacija
2013 (v €)
3

35.000,00

35.000,00

34.269,00

97,9

97,9

12.000,00

12.000,00

0,00

0,0

0,0

900,00
47.900,00

900,00
47.900,00

897,06
35.166,06

99,7
73,4

99,7
73,4

16002 - Razvoj prostora, urbanizem, dokumentacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 16002 je namenjena izdelavi strokovnih podlag in študij ter za pripravo novih občinskih prostorskih
aktov. V skladu z novo prostorsko zakonodajo bo Občinski prostorski načrt - OPN obsegal celotni strateški del
akta in celotno namensko rabo prostora na parcelo natančno. Tako je bila v sklopu priprave OPN in priprave
dopolnjenega osnutka OPN, pripravljena večina vsebinskega dela, ki je potrebna za nadaljnjo obravnavo
vključno z izvedbenim delom akta, ki obsega izvedbena določila za projektiranje objektov in sicer; Urbanistični
načrt mesta Mengeš, Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča v postopku izdelave OPN OBČINE
MENGEŠ, izdelava dopolnjenega prikaza stanja prostora, ki ga je potrebno posodobiti za vsako fazo postopka,
analiza dopolnilnih smernic nosilcev urejanja prostora k OPN Občine Mengeš, okoljsko poročilo in njegova
revizija ter dodatek k Okoljskemu poročilu za območja varstva Natura 2000.
S pomočjo zagotovljenih sredstev smo pripravili dopolnjeni Občinski prostorski načrt, ki je bil decembra 2011 in
januarja 2012, javno razgrnjen. Po javni razgrnitvi je sledila preučitev pripomb in predlogov javnosti in občina do
njih zavzame strokovna stališča. Sledila je priprava dopolnjenega predloga načrta, nato je občina obvestila
nosilce urejanja prostora, da posredujejo svoje mnenje. Po uskladitvi in pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev
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urejanja prostora in pridobitvi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega načrta na okolje in
varovana območja ter potrditvi prostorskega načrta, je bil predložen občinskemu svetu v dokončen sprejem konec
leta 2013.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 35.000,00 € in realizirali v višini 34.269,00 € (97,9 %).
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
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za izdelavo strokovnih podlag in študij za pripravo
sprememb in dopolnitev veljavnih občinskih lokacijskih načrtov, izdelavo novih občinskih prostorskih aktov,
pripadajočo projektno dokumentacijo, izdelavo okoljskih poročil in drugih strokovnih podlag, 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 letu 2013 smo dopolnjen osnutek OPN posredovali nosilcem urejanja v pridobitev mnenj/soglasij.
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 smo za leto 2013 načrtovali v višini 12.000,00 €. Realizacije ni bilo.
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 €, realizirana pa v višini 897,06 €.
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
16039001 Oskrba z vodo
Urejanje pokopališč in pogrebna
16039002
dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Skupaj 1603 - Komunalna dejavnost

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

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

725.331,00

725.331,00

168.554,77

23,2

23,2

54.800,00

54.800,00

2.997,36

5,5

5,5

75.000,00
11.000,00
30.000,00
896.131,00

70.000,00
11.000,00
30.000,00
891.131,00

59.992,15
10.843,92
23.937,17
266.325,37

80,0
98,6
79,8
29,8

85,7
98,6
79,8
29,9
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16039001 - OSKRBA Z VODO
V Občini Mengeš oskrbo z vodo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
16005 Vodooskrbni sistem Mengša
– kohezijski sklad
16041 Gradnja in investicijsko
vzdrževanje vodovodnega sistema
v občini Mengeš
16042 Subvencije vodovod
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

457.331,00

457.331,00

37.102,34

8,1

8,1

248.000,00

189.000,00

52.873,53

21,4

28,0

20.000,00
725.331,00

79.000,00
725.331,00

78.578,90
168.554,77

392,9
23,2

99,5
23,2

16005 - Vodooskrbni sistem Mengša – kohezijski sklad
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki 16005 so namenjena zamenjavi primarnega vodnega vira v Občini
Mengeš, izgradnji vodooskrbnega sistema v okviru Kohezijskega sklada. Vključeni smo v medobčinski
projekt OSKRBA S PITNO VODO VNA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA MENGEŠ
(navezava na vodne vire na Mengeškem polju)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 457.331,00 €. Realizirali smo 37.102,34 € sredstev, kar predstavlja
8,1 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0034 16005 - Vodooskrbni sistem Mengša
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Sredstva so bila namenjena pridobivanju projektne dokumentacije, služnosti in storitvam svetovanja in
koordinaciji projekta z ostalimi občinami v okviru sistema Domžale-Kamnik.
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
Projekt je pripravljen za izvedbo.
16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema v občini Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš poleg sredstev najemnine pospešeno vlaga sredstva v obnovo obstoječega vodovodnega
sistema
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 248.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
smo jih znižali na 189.000,00 € Realizirali smo 52.873,53 € sredstev, kar predstavlja 28,0 % veljavnega
proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-11-0019 16041 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovoda
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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V letu 2013 je bil izveden priključek za OŠ Mengeš, nov vodovod (možnost 4. priključkov) na severni strani »IZI«.
Pokrili smo tudi stroške prenove telemetrije.
16042 – Subvencija vodovod
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
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
smo jih povišali na 79.000,00 €. Realizirali smo 78.578,90 € sredstev, kar predstavlja 99,5 % veljavnega
proračuna. Sredstva, 59.000,00 € smo s postavke 14061 – Gradnja in investic. vzdrž. vodovodnega sistema v
občini Mengeš prerazporedili na postavko 16042.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odhodek začasen in ga bo potrebno ob zvišanju cen komunalni storitev postopoma odpraviti.

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
16048 Subvencije pokopališče
(pokrivanje razlike stroškov)
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

19.800,00

19.800,00

2.997,36

15,1

15,1

10.000,00

10.000,00

0,00

0,0

0,0

25.000,00

25.000,00

0,00

0,0

0,0

54.800,00

54.800,00

2.997,36

5,5

5,5

16007 - Pokopališče – urejanje, vzdrževanje, investicije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 16007 je namenjena za sanacijska dela pri pokopališču, redno vzdrževanje zelenic, odvoz smeti pri
pokopališču ter za stroške električne energije in porabo vode na pokopališču..
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 19.800,00 € in realizirali v višini 2.997,36 € (15,1 %).
V tem okviru je Občina Mengeš pokrila stroške električne energije za javno razsvetljavo na pokopališču, vode in
komunalnih storitev ter samega vzdrževanja pokopališča. Na ta način smo sledili cilju postavke, saj smo
zagotavljali urejenost pokopališča.
JKP Prodnik kot najemojemalec v Občini Mengeš je dolžan plačevati najemnino v višini amortizacije za najeto
opremo. Zaradi prenizkih cen JKP Prodnik ne ustvari toliko prihodkov (ob odbitju vseh njihovih stroškov), da bi v
polni višini plačeval najemnino. Zato se bile na tej postavki knjižene tudi subvencije za najemnino (26.177,77 €).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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16034 - Mrliške vežice
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki 16034 so namenjena obnovi, rednemu vzdrževanju in zavarovanju mrliških vežic.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva na tej proračunski postavki smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 € skladno z NRP, realizacije
pa v letu 2013 ni bilo.
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 2012 in bo trajal predvidoma do konca leta 2015.
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 €, vendar v letu 2013 ni bilo
realizacije.

16039003 - OBJEKTI ZA REKREACIJO
V Občini Mengeš objekte za rekreacijo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
16012 Zelene rekreacijske
površine, trim steza, parki
16013 Otroška igrišča
16031 Redno vzdrževanje športnih
ploščadi Mengeš, Loka, Topole
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

60.000,00

57.000,00

48.384,18

95,0

84,9

10.000,00

7.500,00

6.110,68

61,1

81,5

5.000,00

5.500,00

5.497,29

110,0

100,0

75.000,00

70.000,00

59.992,15

80,0

85,7

16012 - Zelene rekreacijske površine, trim steza, parki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena financiranju tekočega vzdrževanja, ki obsega košnjo trave na rekreacijskih in drugih
zelenih površinah, obrezovanje drevja in grmovnic, zahtevnejše vzdrževanje parkov, sajenje okrasnih rastlin,
postavitev košev za smeti, postavitev in vzdrževanje klopi in drugo. Tako kot vsako leto se košnja zelenih površin
izvaja najmanj 9x letno oziroma glede na vremenske razmere tudi večkrat. V letu 2013 se je izvedlo tudi
obrezovanje drevja v športnem parku, ter tako zagotovili nemoteno vzdrževanje športnega parka tudi ostalim
službam( npr. zimska služba, urgenca itd.)
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
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Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 60.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo
jih zmanjšali na 57.000,00 €. Realizirali smo 48.384,18 € sredstev, kar predstavlja 84,9 % veljavnega proračuna.
S pomočjo zagotovljenih sredstev smo v letu 2013 na rekreacijskih površinah financirali strojno in ročno košnjo
trave, obrezovanje grmovnic in dreves ter popravilo nekaterih naprav na trim stezi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16013 - Otroška igrišča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 16013 je namenjena investicijskemu vzdrževanju in rednemu vzdrževanju otroških igrišč. Otroško
igrišče pri Osnovni šoli Mengeš je zaradi vandalizma potrebno stalnih obnov in zamenjav delov igral. Prav tako
tudi otroško igrišče na Hribarjevi cesti. V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi košnje trave, postavitev košev za
smeti, postavitev in vzdrževanje klopi, čiščenju in drugo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo
jih zmanjšali na 7.500,00 € in jih realizirali v višini 6.110,68 € (81,5 %).
V letu 2013 je Občina Mengeš na podlagi Zakonske obveze - Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne
opreme in Poslovnika o postopkih in metodah ter standardih – opravljanje periodičnih in drugih pregledih delovne
opreme izvedla pregled in preizkus otroških igral na vseh otroških igriščih v občini Mengeš. Prav tako se je
financiralo popravilo nekaterih igral, nakup novih igral -gugalnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16031 - Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka, 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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo
jih povečali za 500,00 € in jih realizirali v višini 5.497,29 € (100,0 %). Sredstva na postavki 16013 – Otroška
igrišča smo znižali za 500,00 € in jih prerazporedili na postavko 16031. Sredstva so bila porabljena za stroške
vodarine, kanalščine in smetarine (Prodnik) na športnih ploščadih, vodovodno instalacijo na športni ploščadi v
Mengšu in manjša vzdrževalna dela – zamenjava poškodovanih pip za pitnike.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

11.000,00
11.000,00

11.000,00
11.000,00
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10.843,92
10.843,92

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

98,6
98,6

98,6
98,6

16014 - Novoletna okrasitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru nalog se izvede božično-novoletna okrasitev glavnih občinskih ulic, občinske stavbe ter okrasitev v Loki
pri Mengšu, Topolah in Dobenu. Vsakoletno je predhodno izveden pregled obstoječe novoletne okrasitve,
zamenjava poškodovanih in nedelujočih svetil ter nabava dodatne okrasitve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za leto 2013 je bilo načrtovanih 11.000,00 €. Realizirali smo 98,6 % sredstev sprejetega proračuna, in sicer
10.843,92€.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

30.000,00

30.000,00

23.937,17

79,8

79,8

30.000,00

30.000,00

23.937,17

79,8

79,8

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
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi NRP, zato smo za leto 2013 načrtovali 30.000,00 €. Realizirali
smo 23.937,17 €, kar predstavlja 79,8 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB072-09-0037 13017 - Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi napravami
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi
napravami (parcela št. 4712 k.o. Mengeš v območju M25-lastnik Občina Mengeš) in nadzoru pred prevzemom
območja M30.
1605 - SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE
V Občini Mengeš program spodbujanja stanovanjske gradnje pokriva naslednji podprogram:
Podprogram
Drugi programi na
16059003
stanovanjskem področju
Skupaj 1605 - Spodbujanje
stanovanjske gradnje

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

69.000,00

74.000,00

72.837,21

105,6

98,4

69.000,00

74.000,00

72.837,21

105,6

98,4

130

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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

2.000,00

4.000,00

3.652,72

182,7

91,3

2.000,00

2.000,00

1.623,54

81,2

81,2

65.000,00

68.000,00

67.560,95

104,0

99,4

69.000,00

74.000,00

72.837,21

105,6

98,4

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 %
Slovenska odškodninska družba). V okviru te postavke se pokrivajo tudi transferi posameznikov na podlagi
odločbe Centra za socialno Domžale za subvencioniranje tržnih najemnin za Občane Občine Mengeš, ki
stanujejo v Občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 2.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo
jih povečali na 4.000,00 € in realizirali v višini 3.652,72€ (91,3 %) za zakonsko določene obveznosti do
Stanovanjskega sklada in Slovenske odškodninske družbe za odkupljena stanovanja po Stanovanjskem zakonu
iz leta 1992. Sredstva na postavki smo povišali tako, da smo postavko 16013 – Otroška igrišča znižali za
2.000,00 € in jih prerazporedili na postavko 16016. Trenutno je še ne odkupljeno 1 stanovanje, katero bo v celoti
poplačana v roku treh mesecev.
Iz te postavke smo zagotavljali tudi socialni transfer posameznikom, ki so uveljavljali subvencije za tržne
najemnine na podlagi odločbe CSD Domžale.
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 €, realizirali pa v višini 1.623,54 €.
V letu 2013 smo pokrili stroške računalniških storitev, ki nam jih na tem področju zagotavlja podjetje Dixing in
sicer za obračunavanje mesečnih obrokov za odplačilo 4 stanovanjskih enot.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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16018 - Upravljanje stanovanj in objektov v lasti Občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena upravljanju stanovanj v lasti Občine Mengeš in poslovnih objektov
družbenega pomena, za plačilo posameznih deležev funkcionalnih stroškov v skupnih prostorih, stroške rednega
vzdrževanja in rezervnega sklada.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 65.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo
jih povečali za 3.000,00 € in realizirali v višini 67.560,95 € (99,4 %). S postavke 16012 – Zelene rekreacijske
površine, trim steza smo prerazporedili 3.000,00 € na postavko 16018.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo zagotovili sredstva za kritje stroškov električne energije, stroškov upravljanja
in vodenja rezervnega sklada, za določena vzdrževalna in druga dela za poslovne objekte na Slovenski cesti 28,
30 in 32 ter skupaj 22 stanovanja na Prešernovi 39, Kolodvorski 2a, 2b, Slamnikarski 4, 12, Slovenski 2, 14 in
24a, Levčevi 13a, Šolska 1, 11, Trdinovem trgu 6, Zavrtih 36, Zoranini 3 in Glasbilarski 1, (zamenjava stavbnega
pohištva, slikopleskarska dela in cenitev zemljišč in nepremičnin ter drugo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.,

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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
95.000,00
16069002 Nakup zemljišč
60.000,00
Skupaj 1606 - Upravljanje in
razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
155.000,00
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

95.000,00
60.000,00

94.549,90
59.753,09

99,5
99,6

99,5
99,6

155.000,00

154.302,99

99,6

99,6

16069001 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ
V Občini Mengeš urejanje občinskih zemljišč pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

16019 Obvladovanje premoženja
16020 Zemljiško-knjižni vpisi
(urejanje lastništva)

25.000,00

25.000,00

24.652,32

98,6

98,6

20.000,00

20.000,00

19.998,99

100,0

100,0

16021 Geodetske izmere

50.000,00

50.000,00

49.898,59

99,8

99,8

Skupaj

95.000,00

95.000,00

94.549,90

99,5

99,5
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16019 - Obvladovanje premoženja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so načrtovana sredstva za operativne izdatke obvladovanja premoženja (baza cestnih podatkov,
prostorsko informacijski sistem občine, ki vključuje posamezne vsebinske baze).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 25.000,00 € in realizirali v višini 24.652,32 € (98,6%).
V tem okviru je Občina Mengeš poravnala obveznosti storitev na področju obvladovanja premoženja – prostorski
informacijski sistem občine ter ažuriranje baze cestnih podatkov in baze zavezancev za nadomestilo uporabe
stavbnega zemljišča. To nam omogoča boljše izvajanje nalog na področju obvladovanja premoženja, ter
zagotavlja dostopnost vseh relevantnih vsebin preko spleta tudi občanom in občankam.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16020 - Zemljiško-knjižni vpisi (urejanje lastništva)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema urejanje lastništva, zemljiškoknjižnih vpisov, stroške sestave pogodb, notarske
overitve ter z uvedbo e-zemljiške knjige tudi e-zemljiškoknjižne predloge.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000,00 € in realizirali v višini 19.998,99 € (100,0 %).
V letu 2013 smo s postavke pokrili stroške davka na nepremičnine (DURS), urejali zemljiško-knjižne zadeve
(pogodbe, overitve pogodb oz. podpisov, elektronski zemljiško-knjižni predlogi). V tem smislu je bil cilj postavke
dosežen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
16021 - Geodetske izmere
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema geodetske storitve, ki so potrebne za začetek realizacije s proračunom občine
opredeljenih projektov vključno s storitvami, ki so potrebne za ureditev neurejenih katastrskih stanj iz preteklih
obdobij.
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
realizirali 49.898,59 € (99,8 %).
V letu 2013 smo izvajali geodetske izmere, parcelacije, ureditev mej, posnetki …, skladno s potrebami za
realizacijo zadanih projektov in urejanje drugih neurejenih zemljiško katastrskih zadev. (etažne lastnine, kataster
stavb, vris - evidentiranje objektov …)
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 storitve, ki so potrebne za začetek
realizacije novogradenj, rekonstrukcij oziroma adaptacij. Iz preteklih obdobij je še mnogo zemljiško knjižnih in
katastrskih zadev ne urejenih, ki se urejajo glede na izraženo zahtevo posameznega lastnika nepremičnine.
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16069002 - NAKUP ZEMLJIŠČ
V Občini Mengeš nakup zemljišč pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

16022 Odkupi zemljišč
Skupaj

Realizacija
2013 (v €)

2

60.000,00
60.000,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

99,6
99,6

99,6
99,6

3

60.000,00
60.000,00

59.753,09
59.753,09

16022 - Odkupi zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe izgradnje
cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi NRP, zato smo za leto 2013 načrtovali 60.000,00 € in
realizirali 59.753,09 € (99,6 %).
Z nakupom potrebnih zemljišč je bila v letu 2013 dana osnova za gradnjo cestne in druge javne komunalne
infrastrukture.
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 cestnega omrežja in druge komunalne infrastrukture.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je Občina Mengeš s posameznimi nakupi zemljišč, ki v naravi predstavljajo dele javnih cest,
omogočila izvedbo posameznih rekonstrukcij cest in druge komunalne infrastrukture.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - PRIMARNO ZDRAVSTVO
V Občini Mengeš program primarnega zdravstva pokriva naslednji podprogram:
Podprogram
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Skupaj 1702 – Primarno
zdravstvo

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

20.000,00

17.000,00

7.818,69

39,1

46,0

20.000,00

17.000,00

7.818,69

39,1

46,0
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17029001 - DEJAVNOST ZDRAVSTVENIH DOMOV
V Občini Mengeš dejavnost zdravstvenih domov pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
17001 ZD Domžale – enota
Mengeš, sofinanciranje opreme
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

20.000,00

17.000,00

7.818,69

39,1

46,0

20.000,00

17.000,00

7.818,69

39,1

46,0

17001 - ZD Domžale – enota Mengeš, sofinanciranje opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so sredstva namenjena investicijskim odhodkom in operativnim stroškom delovanja Zdravstvenega
doma v Mengšu. Za potrebe vseh ambulant, ki se nahajajo v zdravstveni postaji Mengeš se je v letu 2013 izvajalo
redno servisiranje in popravila aparatur in naprav s katerim se zagotavlja ustrezno delovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 20.000 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo jih
zmanjšali na 17.000,00 €. Realizirali smo 7.818,69 €, kar predstavlja 46,0 % veljavnega proračuna.
V letu 2013 smo financirali čiščenje in električno energijo Zdravstvenega doma, telekomunikacijske stroške
patronažne službe in druge izdatke tekočega vzdrževanja (vzdrževanje kanalizacije - protipovratne lopute, s
postavitvijo avtomatskih drsnih vrat na desnem vhodu sta sedaj oba vhoda prenovljena za lažji dostop tudi
invalidov itd.) 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.
1706 - PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
V Občini Mengeš program preventivnih programov zdravstvenega varstva pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

17069001

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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

9.000,00

9.000,00

6.064,05

67,4

67,4

9.000,00

9.000,00

6.064,05

67,4

67,4

135

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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

4.000,00

1.612,80

40,3

40,3

5.000,00

5.000,00

4.451,25

89,0

89,0

9.000,00

9.000,00

6.064,05

67,4

67,4

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 realizirali v višini 1.612,80 € (40,3%).
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 v 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 € in realizirali v višini 4.451,25 € (89,0 %).
S pomočjo danih sredstev smo zagotovili strokovno pomoč otrokom s posebnostmi v razvoju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
1707 - DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
V Občini Mengeš druge programe na področju zdravstva pokrivata naslednja podprograma:
Podprogram
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Skupaj 1707 - Drugi programi
na področju zdravstva

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

26.650,00
10.000,00

29.650,00
10.000,00

28.900,05
8.140,14

110,1
81,4

97,5
81,4

36.650,00

39.650,00

37.040,19

101,1

93,4
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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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

650,00

650,00

454,50

69,9

69,9

26.000,00

29.000,00

28.445,55

109,4

98,1

36.650,00

39.650,00

37.040,19

101,1

93,4

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 €. 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. Realiziranih je bilo 454,50 € oziroma 69,9 % sprejetega in veljavnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 98 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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo jih povečali na 29.000,00
€, realiziranih pa je bilo 28.445,55 €, kar predstavlja 98,1 % veljavnega proračuna. Postavko smo povečali za
3.000,00 €, tako da smo ta sredstva prerazporedili s postavke 17001 – ZD Domžale – zdravstvena postaja
Mengeš.
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S pomočjo teh sredstev smo zagotovili osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne v skladu z veljavno
zakonodajo.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

81,4
81,4

81,4
81,4

8.140,14
8.140,14

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 in
sanitarne obdukcije, ki jo opravi Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za sodno medicino, Ljubljana,
za občane s stalnim prebivališčem v občini Mengeš (ne glede na kraj njihove smrti). V letu 2013 so stroški močno
narasli, saj vsi stroški bremenijo občino.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2013 smo načrtovali 10.000,00 €. Realizirali smo 8.140,14 €, kar predstavlja 81,4 % sprejetega proračuna.
Občina Mengeš je v letu 2013 zagotavljala plačilo stroškov za mrliške oglede in sodnomedicinsko obdukcijo za
umrle občane in občanke v skladu z veljavno zakonodajo. Pričakujemo, da bodo v letu 2014 stroški naraščali tudi
zaradi staranja prebivalstva in s tem povezano umrljivostjo prebivalstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
V Občini Mengeš program ohranjanja kulturne dediščine pokrivata naslednja podprograma:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)
1

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

Veljavni
2013 (v €)
2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

15.000,00
1.500,00

15.000,00
1.500,00

6.859,61
0,00

45,7
0,0

45,7
0,0

16.500,00

16.500,00

6.859,61

41,6

41,6
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18029001 - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
V Občini Mengeš nepremično kulturno dediščino pokrivata naslednji proračunski postavki:
Postavka
18001 Obnova zgodovinskih
spomenikov (sakralnih in drugih)
18032 Drevored v Grobljah –
drevored Lipce
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

8.000,00

8.000,00

0,00

0,0

0,0

7.000,00

7.000,00

6.859,61

98,0

98,0

16.500,00

16.500,00

6.859,61

41,6

41,6

18001 – Obnova zgodovinskih spomenikov
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 so bila za leto 2013 načrtovana v višini 8.000,00 €, realizirana pa niso bila.
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
Na postavki so predvidena sredstva za nujno sanacijo drevoreda lip in lipovcev, ki je s strani ZRSVN zabeležen
kot oblikovana naravna vrednota in je lokalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 7.000,00 € in realizirana v znesku 6.859,61 €, kar predstavlja
98,0 % sprejetega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18029002 - PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
V Občini Mengeš premično kulturno dediščino pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
18002 Muzej Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

1.500,00
1.500,00

1.500,00
1.500,00

0,00
0,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

0,0
0,0

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
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Sredstva so bila za leto 2013 načrtovana v višini 1.500,00 €, do realizacije sredstev pa ni prišlo. 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:
Podprogram
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Zoološki in botanični vrtovi,
18039006
akvariji, arboretumi ipd.
Skupaj 1803 - Programi v kulturi

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

139.530,00
59.450,00
39.000,00

139.530,00
59.450,00
39.000,00

128.817,00
59.450,99
38.194,81

92,3
100,0
97,9

92,3
100,0
97,9

1.100,00

1.100,00

1.100,00

100,0

100,0

239.080,00

239.080,00

227.562,80

95,2

95,2

18039001 - KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO
V Občini Mengeš knjižničarstvo in založništvo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)
1

18003 Knjižnica Mengeš
18034 Nabava
knjižničnega gradiva za
knjižnico Mengeš
18035 Dodatni programi
v knjižnici Mengeš
Skupaj

Veljavni
2013 (v €)
2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

125.230,00

125.230,00

114.517,00

91,5

91,5

10.000,00

10.000,0

10.000,00

100,0

100,0

4.300,00

4.300,00

4.300,00

100,0

100,0

139.530,00

139.530,00

128.817,00

92,3

92,3

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 ne
programski 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. Ne
programski 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
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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. Realizirali smo 91,5 % sredstev,
kar predstavlja 114.517,00 €. To je bilo dovolj za zagotavljanje knjižnične dejavnosti v Mengšu. Knjižnica v
Mengšu je odprta v ponedeljek, torek in četrtek od 13.00 do 19.00 ure, sreda in petek pa od 8.00 do 14.00 ure.
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€ in jih realizirali 100 %.
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 € in tudi realizirali vsa sredstva.
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:
Postavka
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

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

12.550,00

12.550,00

12.550,00

100,0

100,0

35.900,00

35.900,00

35.900,99

100,0

100,0

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,0

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

100,0

59.450,00

59.450,00

59.450,99

100,0

100,0
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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 (katerega članica je Zveza kulturnih društev občine
Mengeš (revije, srečanja, poklicna gostovanja).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali in realizirali v višini 12.550,00 €.
Cilj postavke je bil v letu 2013 dosežen, saj smo omogočili nemoteno delovanje Zveze kulturnih društev občine
Mengeš in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Domžale 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 za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov društvene kulturne
dejavnosti v občini Mengeš skladno s Pravilnikom o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov društvene kulturne dejavnosti v občini Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 35.900,00 € in realizirali v višini 35.900,99 €.
Na podlagi razpisa smo nakazali proračunska sredstva kulturnim društvom, ki so se prijavila na razpis, in
omogočili izvedbo programov in projektov naslednjih kulturnih društev: Likovno društvo Mengeš, KD Antona
Lobode, KD Mihaelov sejem, KD Svoboda, KD Mengeška godba, KD Franca Jelovška, Moški komorni zbor
Mengeški zvon in Klub harmonikarjev Stopar .
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, ki je velik promotor občine
Mengeš doma in v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali in realizirali v višini 6.000,00 € za nakup novih uniform KD Mengeška
godba.
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 in realizirali v višini 5.000,00 €. 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.
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18039004 - MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA
V Občini Mengeš medije in avdiovizualno kulturo pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
18007 Stroški tiskanja
občinskega glasila Mengšan
18008 Materialni stroški
občinskega glasila Mengšan
18033 Mengšan – avtorski
honorarji, križanke,
naslovnice
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

24.500,00

24.500,00

23.779,21

97,1

97,1

5.800,00

5.810,00

5.807,45

100,2

100,0

8.700,00

8.690,00

8.608,15

99,0

99,1

39.000,00

39.000,00

38.194,81

97,9

97,9

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 €. Realizirali smo 23.779,21 €, kar predstavlja 97,1 %
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 € po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami smo
jih povečali za 10,00 €. Realizirali smo 100,0 % sredstev, kar predstavlja 5.807,45 € sredstev veljavnega
proračuna. 10,00 € smo prerazporedili s postavke 18033 – Mengšan – avtorski honorarji, križanke, ..na postavko
18008.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo izdali načrtovane številke Mengšana in pokrili stroške dostave oziroma
razpošiljanja Mengšana v vsa gospodinjstva v Občini Mengeš.
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.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 8.700,00 €. Realizirali smo 99,1 % sredstev, kar predstavlja
8.608,15 € sredstev sprejetega proračuna.
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 podobno pokriva naslednja postavka:
Postavka
18009 Sofinanciranje letnih kart Arboretuma
za občane občine Mengeš
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

1.100,00

1.100,00

1.100,00

100,0

100,0

1.100,00

1.100,00

1.100,00

100,0

100,0

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 € in realizirali v višini 1.100,00 €.
Občina Mengeš s sofinanciranjem vstopnic za Arboretum Volčji Potok želi pomagati občanom in občankam pri
nakupu vstopnic, saj so s pomočjo sredstev postavke letne karte cenejše, kot bi bile sicer. Cena letne karte za
občane iz Občine Mengeš je v letu 2013 znašala 23,00 € (otroška 14,00 €).
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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)
1

18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Skupaj 1804 - Podpora
posebnim skupinam

Veljavni
2013 (v €)
2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

2.400,00
4.000,00

2.400,00
4.000,00

2.398,60
4.000,00

99,9
100,0

99,9
100,0

6.400,00

6.400,00

6.398,60

100,00

100,0
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18049001 - PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ
V Občini Mengeš programe veteranskih organizacij pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
18030 Sofinanciranje programov
veteranskih društev in organizacij
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

2.400,00

2.400,00

2.398,60

99,9

99,9

2.400,00

2.400,00

2.398,60

99,9

99,9

18030 - Sofinanciranje programov veteranskih društev in organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov veteranskih organizacij, ki delujejo na
področju občine Mengeš. Sredstva se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 2.400,00€ in realizirali v višini 2.398,60 € (99,0 %).
V letu 2013 smo na podlagi javnega razpisa sredstva nakazali Območnemu združenju veteranov vojne za
Slovenijo, Združenju slovenskih častnikov Domžale, ter Združenju borcev za vrednote NOB Slovenije - Mengeš.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

100,0
100,0

100,0
100,0

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 najema društvenih prostorov in za delovanje
društva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 4.000,00 € in realizirali v višini 4.000,00 €.
Dotacije omogočajo delovanje društva, saj mu lastnih prihodkov primanjkuje, zato je bil tudi v letu 2013 namen
postavke dosežen. Društvo ima zelo veliko članstvo in je edino društvo upokojencev v občini Mengeš.
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:
Sprejeti
2013 (v €)

Podprogram

Veljavni
2013 (v €)

1

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

Realizacija
2013 (v €)

2

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

456.600,00
10.000,00

456.600,00
10.000,00

58.408,99
9.999,77

12,8
100,0

12,8
100,0

466.600,00

466.600,00

68.408,76

14,7

14,7

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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

48.600,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

48.600,00

48.600,00

100,0

100,0

400.000,00 400.000,00

4.270,00

1,1

1,1

8.000,00

5.538,99

69,2

69,2

466.600,00 466.600,00

68.408,76

14,7

14,7

8.000,00

18013 - Sofinanciranje programov športnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov športa društvom na podlagi javnega razpisa in v
skladu s Pravilnikom za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 3/10). 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 let 2013 načrtovali in realizirali v višini 48.600,00 € glede na javni razpis.
Za sredstva javnega razpisa je v letu 2013 kandidiralo 15 športnih društev s svojimi programi, ki smo jim s
sredstvi postavke sofinancirali redno dejavnost (programi športa). To so ŠD Partizan, NK Mengo28, SSK
Mengeš,, Balinarski klub Mengeš, Namiznohokejski klub Mengeš, Kolesarsko društvo Mengeš, Teniški klub
Mengeš, ŠD Loka, ŠD Topole, Planinsko društvo Mengeš, Društvo upokojencev Mengeš, Smučarsko društvo
Mengeš, AMD Mengeš in ŠD Sonkal.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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18025 - Telovadnica / Športna dvorana Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena gradnji nove telovadnice oziroma večnamenske dvorane-NVŠD (nadzor,
arheološko vrednotenje, tehnično svetovanje in projektna dokumentacija).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Višino sredstev na postavki smo določili na osnovi NRP, zato smo za leto 2013 načrtovali 400.000,00 €, realizirali
pa 4.270,00€ (1,1 %) za izvedbo javnega naročila za gradnjo NVŠD.
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 2016.
Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 izvedla javno naročilo za pridobitev izvajalca za gradnjo NVŠD pri OŠ Mengeš. Občina zaradi
previsoke ponudbene vrednosti ni izbrala nobenega ponudnika.
18029 - Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v skladu s sprejetim
programom športa. Zavod skrbi za udejstvovanje učencev OŠ Mengeš in otrok iz Vrtca Mengeš v športu. Gre za
interesno športno vzgojo predšolskih otrok in šoloobveznih otrok.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 8.000,00 € glede na Program športa in realizirali v višini 5.538,99 €
(69,2 %).
V letu 2013 smo Zavodu za šport in rekreacijo sofinancirali interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
šoloobveznih otrok in koordinacijo izvajanja programov interesne športne vzgoje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
18059002 - PROGRAMI ZA MLADINO
V Občini Mengeš programe za mladino pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
18031 Sofinanciranje programov in
projektov mladinskih organizacij
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

10.000,00

10.000,00

9.999,77

100,0

100,0

10.000,00

10.000,00

9.999,77

100,0

100,0

18031 - Sofinanciranje programov in projektov mladinskih organizacij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nova postavka 18031 je namenjena sofinanciranju mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo društva,
zveze društev, združenja in organizacije, ki izvajajo programe oziroma projekte namenjene mladim v osnovni
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starostni skupini do 29 let, ki delujejo neprofitno, njihovi programi oziroma projekti pa so v interesu Občine
Mengeš. Nova postavka 18031 je zamenjala več nekdanjih postavk, in sicer:
 18017 - Študentski klub Mengeš,
 18018 - Društvo prijateljev mladine Mengeš in
 18019 - Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.000,00 € in realizirali v višini 9.999,77 € (100,0 %). Na podlagi
izvedenega javnega razpisa smo nakazali proračunska sredstva izvajalcema AIA- MCM, Društvu tabornikov –
RUP Mengeš in Župniji Mengeš za Oratorij 2013.
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
19029001 Vrtci
Skupaj 1902 - Varstvo in
vzgoja predšolskih otrok

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

1.158.433,90

1.158.433,90 1.011.770,47

87,3

87,3

1.158.433,90

1.158.433,90 1.011.770,47

87,3

87,3

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 Predšolsko varstvo otrok
– razvojni vrtec OŠ Roje
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

1.043.433,90 1.043.433,90

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

949.310,33

91,0

91,0

105.000,00

105.000,00

56.094,69

53,4

53,4

5.000,00

5.000,00

4.926,47

98,5

98,5

5.000,00

5.000,00

1.438,98

28,8

28,8

1.158.433,90 1.158.433,90 1.011.770,47

87,3

87,3

19001 - Predšolsko varstvo otrok – VVZ Vrtec Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Mengeš je v letu 2013 financirala 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 je
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financiranje obsegalo 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).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil za leto 2013 določen na osnovi zakonskih obveznostih v višini 1.043.433,90 € in realiziran v
višini 949.310,33 € (91,0 %).
V letu 2013 smo izpolnili zadane cilje postavke, saj smo zagotovili sredstva za plače, nadomeščanje pedagoških
delavcev zaradi bolniške odsotnosti, sindikalnega zaupnika, stroške regresa in obveznosti iz naslova dodatne
individualne strokovne pomoči. 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 v višini 56.094,69 € (53,4 %).
V letu 2013 smo izpolnili zadane cilje postavke, saj smo pokrili obveznosti do zasebnih in drugih (ne mengeških)
javnih vrtcev, ki nudijo varstvo predšolskim otrokom, 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.
19003 - Dodatni program v vrtcih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov 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 €,
realiziran pa v višini 4.926,47 € (98,5 %).
V letu 2013 smo s temi sredstvi sofinancirali plavalni tečaj za otroke iz Vrtca Mengeš in sofinancirali svetovalnega
delavca v OŠ Roje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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 določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 5.000,00 €,
realiziran pa v višini 1.438,98 € (28,8 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.

1903 - PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
V Občini Mengeš program primarnega in sekundarnega izobraževanja pokrivajo naslednji podprogrami:
Podprogram
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
Podporne storitve v primarnem
19039004
in sekundarnem izobraževanju
Skupaj 1903 - Primarno in
sekundarno izobraževanje

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

165.900,00
27.950,00

165.900,00
27.950,00

130.181,95
27.950,00

78,5
100,0

78,5
100,0

11.140,00

11.140,00

6.403,91

57,5

57,5

204.990,00

204.990,00

164.535,86

80,3

80,3

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, sofinanciranje
vzgojiteljic, varovanje, 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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

9.000,00

9.000,00

5.258,11

58,4

58,4

88.000,00

86.800,00

73.238,00

83,3

84,4

18.000,00

19.200,00

19.164,44

106,5

99,8

30.000,00

30.000,00

17.950,15

59,8

59,8

20.900,00

20.900,00

14.571,25

69,7

69,7

165.900,00

165.900,00

130.181,95

78,5

78,5

18020 - Sofinanciranje najemnine telovadnice OŠ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju najemnine telovadnice društvom v Osnovni šoli Mengeš.
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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 €. Realizirali smo 5.258,11 €, kar predstavlja 58,4 % sprejetega proračuna.
S sredstvi postavke smo sofinancirali najemnino telovadnice za športna društva, ki izvajajo svoje treninge v
prostorih Osnovne šole Mengeš (NK Mengo, SSK Mengeš, Sonkal Mengeš in Partizan Mengeš), zato je bil cilj
postavke izpolnjen.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19004 - Materialni stroški OŠ Mengeš (ogrevanje, elektrika, sofinanciranje vzgojiteljic, varovanje,
higienski pregledi,…)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 19004 vsebuje sredstva za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov Osnovne šole Mengeš,
kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, varovanja, dimnikarskih storitev, 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 €,
po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa smo jih zmanjšali na 86.800,00 €. Realizirali smo 73.238,00
€, kar predstavlja 84,4 % veljavnega proračuna.
V letu 2013 smo s postavke 19004 financirali ogrevanje, elektriko, vodo, nujna popravila in ostale materialne
stroške, sofinancirali razliko plače za delo pomočnic v prvem razredu osnovne šole, idr.
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. Oprema se dobavlja na podlagi
posredovanega programa nabave s strani Osnovne šole in ocene o nujnosti nabav.
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 €, po prerazporeditvi
med proračunskimi postavkami pa smo jih povišali na 19.200,00 €, realizirali pa v višini 19.164,44 € (99,8 %). S
postavke 19004 – Materialni stroški OŠ Mengeš smo 1.200,00 € sredstev prerazporedili na postavko 19006.
V letu 2013 je Občina Mengeš financirala nabavo parnokonvekcijskega aparata za potrebe šolske kuhinje.
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 2013 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta
financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2013 je Občina Mengeš zagotovila sredstva za pisarniško pohištvo, različno opremo za učilnice (projektor,
platno, šolske mize, »smart board«) in drugo opremo (hladilna omara, ognjevarna omara).
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
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Obseg sredstev je določen na osnovi zakonskih obveznostih in je bil v letu 2013 načrtovan v višini 30.000,00 €,
realiziran pa v višini 17.950,15 € (59,8 %).
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 € in
bili realizirani v višini 14.571,25 €.
Cilj je bil dosežen, saj smo v letu 2013 omogočili izvedbo zimske šole v naravi, dodatno individualno strokovno
pomoč, preventivne dejavnosti in druge dodatne programe v OŠ (športni dnevi, sofinanciranje športnega
pedagoga).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

100,0

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

100,0

450,00

450,00

450,00

100,0

100,0

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100,0

100,0

27.950,00

27.950,00

27.950,00

100,0

100,0

19013 - Materialni stroški GŠ Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sredstva namenja za
stroške uporabe prostora in opreme ter za druge materialne stroške Glasbene šole Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali in realizirali v višini 13.000,00 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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 in realizirali v višini 13.000,00 €.
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo s pomočjo danih sredstev zagotovili sredstva za plačilo stroškov prevoza in
prehrane učiteljem Glasbene šole Mengeš v skladu z veljavno zakonodajo.
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 financirajo prireditve, nastopi, snemanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali in realizirali v višini 450,00 €.
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
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali in realizirali v višini 1.500,00 €.
V letu 2013 je Občina Mengeš s sredstvi postavke financirala strokovno izobraževanje zaposlenih v Glasbeni šoli
Domžale ter na ta način prispevala h kakovostnemu glasbeno-izobraževalnemu sistem.
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
nevrofizioterapevt (POŠ Roje)
19022 Dodatni programi v OŠ
Roje
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.800,00

4.800,00

4.395,49

91,6

91,6

5.800,00

5.800,00

2.008,42

34,6

34,6

540,00

540,00

0,00

0,0

0,0

11.140,00

11.140,00

6.403,91

57,5

57,5
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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 realizirali v višini 4.395,49 € (91,6 %).
Občina Mengeš je s pomočjo zagotovljenih sredstev izpolnila zakonske obveznosti, pokrila stroške zahtevkov za
refundacijo stroškov (za tekmovanja, tuje jezike, materialne stroške, 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 € in realizirali v višini 2.008,42 € sredstev (34,6 %).
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 pomaga otrokom s posebnimi potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19022 – Dodatni progami 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 €, vendar realizacije ni bilo.
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:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)
1

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
19069004 Študijske pomoči
Skupaj 1906 - Pomoči
šolajočim

Veljavni
2013 (v €)
2

Realizacija
2013 (v €)

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

55.400,00
7.000,00
10.000,00

55.400,00
7.000,00
10.000,00

45.365,85
4.813,49
9.927,87

81,9
68,8
99,3

81,9
68,8
99,3

72.400,00

72.400,00

60.107,21

83,0

83,0
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19069001 - POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU
V Občini Mengeš pomoči v osnovnem šolstvu pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
19005 Prevozi in varstvo osnovnošolcev
(OŠ Mengeš)
19011 Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje;
CIRIUS Kamnik in center Draga, Ig)
19026 Prevozi osnovnošolcev na šolska
tekmovanja
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

42.000,00

42.000,00

33.436,84

79,6

79,6

10.400,00

10.400,00

9.060,66

87,1

87,1

3.000,00

3.000,00

2.868,35

95,6

95,6

55.400,0

55.400,00

45.365,85

81,9

81,9

19005 - Prevozi in varstvo osnovnošolcev (OŠ Mengeš)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19005 se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov) in varstvo osnovnošolcev iz
nižjih razredov osnovne šole.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 42.000,00 € in realizirali v višini 33.436,84 € (79,6 %). Cilj postavke
je bil dosežen, saj smo v letu 2013 zagotavljali prevoz otrok in varstvo vozačev v skladu z veljavno zakonodajo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
19011 - Prevozi in varstvo učencev (OŠ Roje; Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Kamnik )
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavko 19011 se zagotavljajo sredstva za prevoze (v šolo in domov) otrok s posebnimi potrebami, ki imajo
tako določeno v odločbi o usmeritvi učencev, in sredstva za varstvo učencev na Osnovni šoli Roje, v Centru za
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 10.400,00 € in realizirali v višini 9.060,66 € (87,1 %). 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, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Kamnik.). Poleg tega pa smo izvedli tudi plačila staršem, 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 prevoze učencev OŠ Mengeš na šolska tekmovanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 3.000,00 € in realizirali v višini 2.868,35 € (95,6 %).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

7.000,00

7.000,00

4.813,49

68,8

68,8

7.000,00

7.000,00

4.813,49

68,8

68,8

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 zato načrtovali 7.000,00 €, realizirali pa 4.813,49 € (68,8 %).
Cilj postavke je bil dosežen, saj smo s pomočjo danih sredstev pokrili stroške subvencioniranja prevoza dijakov v
srednje šole in študentov na fakultete.
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 €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

10.000,00

10.000,00

9.927,87

99,3

99,3

10.000,00

10.000,00

9.927,87

99,3

99,3

19021 - Študijske pomoči študentom občine Mengeš
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju študija v tujini (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/11) v okviru
te proračunske postavke Občina Mengeš namenja sredstva za sofinanciranje študija v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Obseg sredstev je bil v letu 2013 načrtovan v višini 10.000,00 € in realizirani v višini 9.927,87 € (99,3 %) za
sofinanciranje študija v tujini v študijskem obdobju 2012/2013. Sredstva so bila na podlagi izvedenega javnega
razpisa in sklenjenih pogodb nakazana Eriku Košaku, Katji Ilovar, Albertu Kerekešu, Klemnu Stoparju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
V Občini Mengeš program varstva otrok in družine pokriva naslednji podprogram:
Sprejeti
Veljavni Realizacija
2013 (v €) 2013 (v €) 2013 (v €)

Podprogram

1

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

2

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

54.600,00 57.600,00

54.500,65

99,9

94,6

54.600,00 57.600,00

54.500,65

99,9

94,6

20029001 - DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI
V Občini Mengeš druge programe v pomoč družini pokrivajo naslednje proračunske postavke:
Postavka
20001 Pomoč na domu – Dom počitka
Mengeš
20004 Preventivni program za učence
z razvojnimi motnjami
20005 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

106,3

98,8

40.000,00

43.000,00

42.500,65

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

0,0

13.600,00
54.600,00

13.600,00
57.600,00

12.000,00
54.500,65

88,2
99,9

88,2
94,6

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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
smo jin povišali na 43.000,00 € in realizirali v višini 42.500,65 € (98,8 %) za sofinanciranje pomoči na domu, ki jo
izvaja Dom počitka Mengeš za občane iz Mengša. Postavko 2001 smo povišali za 3.000,00 €, tako da smo
sredstva prerazporedili s postavke 20007 – Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe.
Cilj postavke je bil zmanjšati brezposelnost (javna dela v Domu počitka Mengeš) in omogočiti nemoteno izvajanje
vseh nalog Doma počitka Mengeš ter Osnovne šole Mengeš. V letu 2013 smo s pomočjo javnih delavcev v obeh
ustanovah uspešno sledili zadanim ciljem in v nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev izvajanja pomoči
na domu. Upravičenci storitev pomoči na domu so osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
 osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb), ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti
omogoča občasno oskrbo na domu;
 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravice do tuje pomoči in nege za opravljanje večine
življenjskih funkcij;
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kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje in
hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki
ni vključen v organizirane oblike varstva.

V okviru te postavke smo zagotavljali izvajanje pomoči na domu v letu 2013 pri naslednjih uporabnikih:
Uporabniki
Dodič Kristina
x
Anžin Feliks x
Bukovec Janez
x
Koncilija Frančišek x
Vidmar Ana x
Ilič Zdenka x
Osolnik Ludvik
x
Skok Marjanca x
Štojs Apolonija x
Peterca Marija
x
Radžepovič Antonija x
Novak Monika x
Levec Jože x
Križnar Ana x
Jerič Ivan x
Sinčič Marija x
Jerič Stanislav x
Purkart Edvard x
Viriant Matilda x
Rokavec Valentin x
Skupaj

Pomoč pri temeljnih dnevnih
opravilih
/ur na teden
5
2,5
0,5
1
6,15
/
5
1,5
0,5
2,5
0,5
0,5
0,5
/
1,0
2,5
5
1,0
2,0
0,5
38,15

Gospodinjska
pomoč
/ur na teden
4
2,5
1,5
1
5
0,5
2
3
0,5
2,5
0,5
0,5
0,5
1
1,0
2,5
2,5
1,0
0,5
0,5
33

Pomoč pri
ohr.soc.stikov
/ur na teden
1
/
/
/
1,15
0,5
/
/
/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
4,45

Uporabniki so potrebovali predvsem pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (38,15 ur) , pomoč v gospodinjstvu (
33 ur), ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ( 4,45 ur).

Število ur na mesec pri uporabnikih v občini Mengeš v obdobju
od 1.1.2013 do 31.12.2013
GRAF:
350 Število
312,5ur na mesec pri uporabnikih

300
250
200
150
100
50
0

285,5 276 272,5
280 279 279 268
255
248,5
243,5 259,5
ure

Iz grafa je razvidno, da so socialni oskrbovalci opravili v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 skupaj 3259
efektivnih ur neposrednega dela z uporabniki oziroma povprečno 271,5 ur na mesec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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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 €. V letu 2013 nismo sofinancirali preventivnih programov
za učence z razvojnimi motnjami, smo pa zakonsko zavezani, da jih, če se pojavi potreba, zato je ta postavka
planirana.
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 in v okviru Pravilnika o denarni pomoči za novorojence v
občini Mengeš (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 4/07) namenja denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka, in
sicer v znesku 160 € na novorojenčka.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 13.600,00 € in realizirali v višini 12.000,00 € (88,2 %).
Za leto 2013 smo načrtovali dovolj sredstev, zato je bil cilj pomoči staršem ob rojstvu otroka, ki predstavlja tudi
dobršen finančni zalogaj, dosežen. Pomoč staršem ob rojstvu otroka je bila nakazana za 75 novorojencev, ki so
imeli skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini Mengeš.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
2004 - IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA
V Občini Mengeš program izvajanja programov socialnega varstva pokrivajo naslednji podprogrami:
Podprogram
20049001 Centri za socialno delo
20049002 Socialno varstvo invalidov
Socialno varstvo materialno
20049004
ogroženih
Socialno varstvo drugih ranljivih
20049006
skupin
Skupaj 2004 - Izvajanje
programov socialnega varstva

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

1.000,00
130.600,00

1.500,00
125.500,00

1.498,00
124.980,20

149,8
95,7

99,9
99,6

9.000,00

10.600,00

10.509,49

116,8

99,2

12.000,00

12.000,00

11.999,73

100,0

100,0

152.600,00

149.600,00

148.987,42

97,7

99,6
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20049001 - CENTRI ZA SOCIALNO DELO
V Občini Mengeš centre za socialno delo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

20006 Center za socialno delo Domžale
Skupaj

Realizacija
2013 (v €)

2

1.000,00
1.000,00

1.500,00
1.500,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

149,8
149,8

99,9
99,9

3

1.498,00
1.498,00

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. Upravičenost do socialne pomoči določa Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 1.000,00 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
smo jih povečali za 500,00 € in realizirali v višini 1.498,00 € (99,9 %). 500,00 € smo prerazporedili s postavke
20007 - Oskrbnine za socialno ogrožene ostarele in druge osebe.
V letu 2013 smo sledili namenu postavke in zagotovili sredstva za vodenje postopkov Centra za socialno delo
Domžale pri ugotavljanju upravičenosti občanov Občine Mengeš do občinske denarne pomoči.
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
20007 Oskrbnine za socialno
ogrožene ostarele in druge osebe
20011 Družinski pomočnik
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

115.000,00

109.900,00

109.746,43

95,5

99,9

15.600,00
130.600,00

15.600,00
125.500,00

15.233,77
124.980,20

97,7
95,7

97,7
99,6

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
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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
smo jih zmanjšali na 109.900,00 € in realizirali v višini 109.746,43 € (99,9 %) za oskrbnine v zavodu INCE, Domu
počitka Mengeš in Domu upokojencev Domžale, DEOS d.o.o. Ljubljana, SVZ Dutovlje, Zavod Hrastovec,
institucionalno varstvo v zavodu Želva, Dom Nine Pokorn Grmovje, Prizma Ponikve in drugih zavodih, ki
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zagotavljajo te storitve občanom s stalnim prebivališčem v občini Mengeš. Poleg tega je Občina Mengeš s
postavke pokrila stroške dnevnega toplega obroka v okviru Območnega združenja Rdečega križa.
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 iz naslova
družinskega pomočnika.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 15.600,00 € in realizirali v višini 15.233,77 € (97,7 %).
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:
Postavka
20009 Občinske denarne socialne pomoči
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

9.000,00
9.000,00

10.600,00
10.600,00

10.509,49
10.509,49

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

116,8
116,8

99,2
99,2

20009 - Občinske denarne socialne pomoči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani in občanke Mengša, ki imajo na območju občine Mengeš
stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, vendar so že
izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede
na premoženjsko stanje občana/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 €, po prerazporeditvi med proračunskimi postavkami pa
smo jih povišali na 10.600,00 € in realizirali v višini 10.509,49,00 € (99,2 %). Sredstva na postavki 20009 smo
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povišali za 1.600,00 €, in sicer smo zato prerazporedili sredstva s postavke 20007 - Oskrbnine za socialno
ogrožene ostarele in druge osebe.
Občina Mengeš je v skladu s svojimi zmožnostmi poskušala v letu 2013 pomagati čim večjemu številu občanom
in občank, ki so se znašli v denarni stiski. V pomoč ob stiski smo ugodili vsem prosilcem, ki so imeli pozitivno
mnenje Centra za socialno delo Domžale, zato je bil cilj postavke dosežen.
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:
Postavka
20013 Sofinanciranje dejavnosti KO
RK Mengeš
20015 Sofinanciranje programov
humanitarnih in socialnih programov in
projektov
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

5.000,00

5.000,00

4.999,98

100,0

100,0

7.000,00

7.000,00

6.999,75

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

11.999,73

100,0

100,0

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 kot redno dotacijo Rdečemu križu realizirali v višini
4.999,98 €. V tem okviru smo sledili ciljem postavke, saj smo omogočali izvajanje humanitarnih aktivnosti v okviru
Rdečega križa Mengeš.
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 so namenjena sofinanciranju programov in projektov humanitarnih, socialnih in invalidskih
organizacij v skladu Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini
Mengeš.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva smo za leto 2013 načrtovali v višini 7.000,00 € in realizirali v višini 6.999,75 €, na podlagi javnega
razpisa. Sredstva so bila dodeljena medobčinskemu društvu invalidov Domžale, društvu paraplegikov Ljubljana,
Združenju multipleskleroze Domžale, Medgeneracijskemu društvu Jesenski cvet, društvu Zlato klasje, društvu
Sožitje, društvu gluhih in naglušnih Ljubljana, Župnijski Karitas Mengeš, Združenje invalidov – Forum Slovenije,
Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Društvo diabetikov Domžale in Društvu Vita.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ
V Občini Mengeš program posebne proračunske rezerve pokriva naslednji podprogram:
Podprogram

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

1

23029001 Rezerva občine
Skupaj 2302 – Posebna
proračunska rezerva

Realizacija
2013 (v €)

2

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

3

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

100,0

23029001 – REZERVA OBČINE
V Občini Mengeš rezervo občine pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
23002 Rezerva občine
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

100,0
100,0

100,0
100,0

23002 – Rezerva občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S predlogom rebalansa II proračuna Občine Mengeš za leto 2013 smo predlagali oblikovanje nove proračunske
postavke 23002 v višini 12.000,00. Občina je dolžna oblikovati v skladu z Zakonom o javnih financah
Proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina Mengeš v proračunih za pretekla leta ni oblikovala proračunske postavke Proračunska rezerva in ni
zagotavljala v svojih proračunih sredstev za proračunske rezerve. V letu 2013 smo v rebalansu II proračuna
Občine Mengeš oblikovali novo proračunsko postavko Proračunska rezerva in namenili 12.000,00 € za
proračunske rezerve. V sredstva proračunske rezerve je potrebno mesečno nakazovati del skupno doseženih
letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna
za preteklo leto.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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2303 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
V Občini Mengeš program splošne proračunske rezervacije pokriva naslednji podprogram:
Podprogram
23039001 Splošna proračunska
rezervacija
Skupaj 2303 – Splošna proračunska
rezervacija

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

23.600,00

23.600,00

22.598,58

95,8

95,8

23.600,00

23.600,00

22.598,58

95,8

95,8

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

95,8
95,8

95,8
95,8

23039001 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
V Občini Mengeš splošno proračunsko rezervacijo pokriva naslednja proračunska postavka:
Postavka
23001 Splošna proračunska rezervacija
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

23.600,00
23.600,00

23.600,00
23.600,00

22.598,58
22.598,58

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 €
in jo realizirali v višini 22.598,58 €, kar predstavlja 95,8 % sprejetega proračuna.
Dne 28.10.2013 je malo pred deveto uro zjutraj izbruhnil požar na večstanovanjskem objektu na Grajski cesti 3 in
4 v Loki pri Mengšu. Požar je uničil del ostrešja na Grajski cesti 3 in del ostrešja na Grajski cesti 4. Skupno je
škodo utrpelo sedem stanovanj oziroma družin. Zaradi težke materialne situacije stanovalcev in kratkega časa do
prihoda zime, ki ga imajo lastniki stanovanj za sanacijo ostrešja in adaptacije stanovanj se je Občina Mengeš
odločila, da jim s sredstvi (skupno 12.000,00 EUR) v obliki denarno-socialne pomoči Občine pomaga iz težke
situacije. Dne 21.11.2013 je Občinski svet Občine Mengeš sprejel oziroma potrdil predlagano gradivo. Sredstva
so se razdelila na podlagi Strokovnega mnenja o oceni stroškov požara na stanovanjskih objektih Grajska 3 in 4 v
Mengšu, ki ga je izdelalo podjetje Kapro d.o.o. dne 15.11.2013. Sredstva so bila nakazana lastnikom sedmih
stanovanj na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Mengeš in sicer: Jevtimijević Dejanu, Begić Redžifi, Kestić
Džemili, Popović Snežani, Kalać Feridi, Pejić Borki in Popović Iliji. V letu 2013 je bilo potrebno zaradi večjega
števila prijav in opozoril občanov o zapuščenih živalih izvajati povečan odlov mačk in psov na področju občine
Mengeš. Predvsem je bil povečan odlov zapuščenih mačk, saj je bilo v celotnem letu v zavetišču za male živali
ustrezno oskrbljenih 63 mačk. Štab Civilne zaščite Občine Mengeš je zaradi nevarnosti poplav za potrebe
reševanja aktiviral podjetje Dornik d.o.o.. Odstranjevale so se veje in druge naplavine, ki so zmanjševale
propustnost mostu na Šolski cesti .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka nima povezave z NRP projekti.
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Tabela: Izdatki proračuna za občinsko upravo v letu 2013 po področjih proračunske porabe
Področje proračunske porabe
02 Ekonomska in fiskalna administracija
Skupne administrativne službe in
04
splošne javne storitve
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Promet, prometna infrastruktura in
13
komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Prostorsko planiranje in stanovanjsko
16
komunalna dejavnost
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
23 Intervencijski programi in obveznosti
Skupaj

Sprejeti
2013 (v €)

Veljavni
2013 (v €)

Realizacija
2013 (v €)

1

2

3

Indeks:
3/1 (v %)

Indeks:
3/2 (v %)

4.000,00

4.000,00

535,88

13,4

13,4

587.160,48

587.160,48

338.811,89

57,7

57,7

484.790,00
74.804,00
24.200,00

484.790,00
74.804,00
24.200,00

464.391,81
73.548,58
18.230,82

95,8
98,3
75,3

95,8
98,3
75,3

755.366,10

755.366,10

725.690,78

96,1

96,1

36.362,00
1.955.933,00

36.362,00
1.955.933,00

30.106,42
265.092,22

82,8
13,6

82,8
13,6

1.168.031,00

1.168.031,00

528.631,63

45,3

45,3

65.650,00
65.650,00
50.922,93
728.580,00
728.580,00
309.229,77
1.435.823,90 1.435.823,90 1.236.413,54
207.200,00
207.200,00
203.488,07
35.600,00
35.600,00
34.598,58
7.563.500,48 7.563.500,48 4.279.692,92

77,6
42,4
86,1
98,2
97,2
56,6

77,6
42,4
86,1
98,2
97,2
56,6

Graf: Izdatki proračuna za občinsko upravo v letu 2013 po področjih proračunske porabe
V€
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4.2.2.1.

Zakonske in druge pravne podlage

Vsako delovno področje neposrednega uporabnika je izvedeno v skladu z zakonskimi in drugimi pravnimi
podlagami. Podrobno so podane zakonske in druge pravne podlage pri opisu področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov.

4.2.2.2.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika so podrobno opisani pri opisu področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov. V veliki meri smo sledili dolgoročnim ciljem in jih uspešno realizirali na več ali manj
vseh področjih proračunske porabe.

4.2.2.3.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Podrobno so opredeljeni letni cilji neposrednega uporabnika pri opisu področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov. Letni cilji Občine Mengeš so bili uspešno realizirani na manj vseh področjih
proračunske porabe, kjer je to bilo odvisno samo od Občine Mengeš, kjer pa smo odvisni od zunanjih dejavnikov
pa prihaja do zamikanja realizacije pa se realizacija le-teh prenaša v naslednje proračunsko leto.

4.2.2.4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je opisana podrobno v opisu področji proračunske porabe, glavnih
programih ter podprogramih. Lahko rečemo, da smo bili v Občini Mengeš uspešni pri doseganju zastavljenih
ciljev na več ali manj vseh področjih proračunske porabe, kjer je to bilo odvisno samo od Občine Mengeš, kjer pa
smo bili odvisni od zunanjih dejavnikov pa je prihajalo do prenašanja nekaterih zastavljenih ciljev v naslednje
proračunsko leto.

4.2.2.5.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic

V letu 2013 pri poslovanju Občine Mengeš niso nastale nedopustne posledice, tudi se nismo v poslovnem letu
soočali z nepričakovanimi dogodki, ki bi imeli posledice za samo delovanje Občine Mengeš.

4.2.2.6.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi
cilji

Podrobno je opisana ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji pri opisu
področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov. Lahko rečemo, da smo bili v Občini Mengeš
uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev na manj vseh področjih proračunske porabe v primerjavi z doseženimi
cilji, kjer je to bilo odvisno samo od Občine Mengeš, kjer pa smo bili odvisni od zunanjih dejavnikov pa je prihajalo
do prenašanja nekaterih zastavljenih ciljev v naslednje proračunsko leto.

4.2.2.7.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega
uporabnika

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika je podrobno opisana v opisu področji
proračunske porabe, glavnih programih ter podprogramih. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju gospodarnosti
in učinkovitosti poslovanja Občine Mengeš uspešni, na nekaterih področjih malo manj na nekaterih pa zelo
uspešni.

4.2.2.8.

Ocena notranjega nadzora javnih financ
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V Občini Mengeš nimamo organizirane notranje revizije in vsako leto opravi revizijo poslovanja zunanji izvajalec,
ki je registriran za to dejavnost. Vsako leto se pregleda eno področje delovanja in se ugotovi, ali je poslovanje in
delovanje občine v skladu s standardi in predpisi, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in računovodski standardi.

4.2.2.9.

Pojasnila na področjih kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, so podana podrobno pri opisu področij proračunske
porabe, glavnih programih in podprogramih. Poudariti je potrebno, da se velikokrat pri svojem poslovanju na
Občini Mengeš srečujemo z zunanjimi dejavniki, ki nam v veliki meri preprečujejo doseči zastavljene cilje.

4.2.2.10. Ocena učinkov poslovanja
Občina Mengeš opravlja svoje poslanstvo učinkovito in gospodarno in vlaga napore, da bi zadovoljila in izpolnila
potrebe in želje občanov in organov, katerim je dolžna poročati o svojem delovanju in poslovanju. Ocenjujemo, da
smo bili pri svojem poslovanju v letu 2013 uspešni in da so učinki poslovanja vidni tudi pri občanih, ki so prvi
ocenjevalci in kritiki našega dela.

4.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
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 in
8/07) med drugim določa, da obrazložitev zaključnega računa proračuna zajema tudi obrazložitev izvajanja načrta
razvojnih programov.
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen tako, da so bili v njem prikazani predvideni investicijski izdatki po
proračunskih postavkah in virih financiranja po posameznih področjih proračunske porabe, torej so bile investicije
specificirane enako kot v posebnem delu proračuna Občine Mengeš. Posamezni razvojni programi so podrobno
opisani pri posamezni proračunski postavki.

4.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
4.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
V skladu s 96. členom Zakona o javnih financah, ki zahteva v obrazložitvi zaključnega računa tudi podatke iz
bilance stanja, spodaj navajamo podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu
obračunskega obdobja.
V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih je Občina Mengeš dala v upravljanje.
Stanje sredstev po podatkih iz bilance stanje za Občino Mengeš na dan 31. 12. 2013 znaša 39.901.690,00 €:
1. 37.366.227 € dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, ki so sestavljena iz:
 40.355 € neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
 27.113 € popravka vrednosti neopredmetenih sredstev,
 41.296.349 € nepremičnin,
 12.387.816 € popravka vrednosti nepremičnin,
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 1.779.545 € opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
 1.419.741 € popravka vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
 1.954.083 € dolgoročnih kapitalskih naložb (Javno podjetje CČN Domžale - Kamnik d.o.o., Veterina
d.o.o.),
 263.325 € dolgoročnih terjatev iz poslovanja,
 5.867.240 € terjatev za sredstva dana v upravljanje (javni zavodi – podrobna specifikacija v nadaljevanju
poročila).
2. 2.535.463 € kratkoročnih sredstev, ki so sestavljena iz:
 5 € denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice,
 1.695.647 € denarnih sredstev na TRR računu,
 181.500 € kratkoročnih terjatev do kupcev,
 722 € kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
 507.937 € neplačanih odhodkov,
 3.830 € kratkoročnih terjatev iz financiranja
 145.822 € drugih kratkoročnih terjatev
Na obveznostih do virov sredstev je v bilanci stanja za Občino Mengeš na dan 31. 12. 2012 izkazano stanje
39.901.690,00 €:
1. 932.373 € kratkoročnih obveznosti, ki so sestavljene iz:
 25.418 € kratkoročnih obveznosti do zaposlenih,
 165.026 € kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev,
 106.520 € drugih kratkoročnih obveznosti,
 263.683 € kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
 63.158 € kratkoročnih obveznosti do financerjev,
 3.830 €kratkoročnih obveznosti iz financiranja
 304.413 € neplačanih prihodkov.
 325 € pasivnih časovnih razmejitev
2. 38.969.317 € lastnih virov in dolgoročnih obveznosti, ki so sestavljene iz:
 38.374.756 € splošnega sklada, kjer je po Odredbi o evidentiranju javnofinančnih prihodkov in odhodkov
izkazan tudi rezultat poslovanja v obračunskem obdobju,
 73.879 € rezervnega sklada Občine Mengeš,
 9.709 € dolgoročno razmejenih prihodkov,
 357.895 € dolgoročnih finančnih obveznosti,
 153.078 € drugih dolgoročnih obveznosti.
Višini sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja sta uravnoteženi in znašata 39.901.690,00 €.
Podatki iz bilance stanja Občine Mengeš za leto 2013 so tudi osnova za sestavo Premoženjske bilance Občine
Mengeš za leto 2013 (rok za sestavitev in oddajo premoženjske bilance je 30. 4. 2013 za leto 2013).

4.4.2. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov bodo vključeni v konsolidirano premoženjsko
bilanco Občine Mengeš na podlagi premoženjskih bilanc posameznega neposrednega uporabnika.

4.4.3. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
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Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2013 naslednje terjatve za kapitalske naložbe, ki predstavljajo poslovne
deleže Občine Mengeš v gospodarskih družbah in javnih podjetjih (CČN Domžale - Kamnik 1.329.228,65 €; JKP
Prodnik d.o.o. 624.854,13 € ) v skupni vrednosti 1.954.082,78 €.
Sredstva dolgoročnih naložb na dan 31. 12. 2013 so znašala 263.325,26 €.
Občina Mengeš ima najeto dolgoročno posojilo, ki ga je najela za izgradnjo prizidka k vrtcu Gobica in ga je začela
odplačevati marca 2012.

4.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Podatki o osnovnih sredstvih Občine Mengeš za leto 2013, kot izhaja iz bilančnih podatkov »Stanje in gibanje
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev« so sledeči (v € brez centov):

Nabavna
vrednost
na dan 1.
1.

Opis

Popravek
vrednosti
na dan 1. 1.

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje
popravka
vrednosti

Zmanjšanje Zmanjšanje
nabavne
popravka
vrednosti
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost na
dan 31. 12.

Dolgoročno odloženi
stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolgoročne
premoženjske pravice

0

0

0

0

0

0

0

0

32.327

25.533

8.028

0

0

0

1.580

13.242

Zemljišča

7.494.247

0

632.482

0

0

0

0

8.126.729

Zgradbe

22.093.891

7.847.292

7.298.623

0

0

0

763.418

20.781.804

Oprema

1.719.927

1.353.524

75.426

0

0

0

96.442

345.387

14.417

0

0

0

0

0

0

14.417

31.354.809

9.226.349

8.014.559

0

0

0

861.440

29.281.579

Druga neopredm.
sredstva

Druga opredmetena
osnovna sredstva
Skupaj

4.4.5. Podatki o stanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Občina Mengeš je na zadnji dan koledarskega leta 2013 izkazovala stanje sredstev, danih v upravljanje:
Javni zavod

Sredstva (v €)
2.332.398,91
2.193.457,33
484.051,72
68.563,30
699.316,45
12.125,48
77.326,41
5.867.239,60

Osnovna šola Mengeš
Vzgojno-varstveni zavod Mengeš
Zdravstveni dom Domžale
Osnovna šola Roje
Lekarna Kamnik
Knjižnica Domžale
Glasbena šola Domžale
Skupaj
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4.4.6. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2013 naslednje neplačane terjatve:
Konto
12000
Skupaj

Opis
Terjatve do kupcev v državi ločeno po kupcih

Vrednost (v €)
181.499,42
181.499,42

4.4.7. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Občina Mengeš je imela dne 31. 12. 2013 naslednje neplačane obveznosti:
Konto
20
21
22
23
24
28
97

Opis
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Nedavčni prihodki
Prejete varščine
Skupaj

Vrednost (v €)
0,00
25.418
165.026
106.520
263.683
304.413
153.078
1.018.138

Na kontu kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v skupni višini 25.418 € so evidentirane kratkoročne obveznosti
do zaposlenih iz naslova čistih plač in nadomestil plač v višini 12.176,45 €, kratkoročne obveznosti za
nadomestila iz naslova boleznin v višini 39,55 €, obveznosti za prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v višini 5.536,15 €, obveznosti za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v višini 2.968,29 €,
obveznosti za prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 118,13 €, obveznosti za prispevek za
zaposlovanje v višini 49,00 €, obveznosti za prispevek za porodniško varstvo v višini 45,96 €, obveznosti za
davke iz kosmatih plač v višini 2.616,05 €, obveznosti iz naslova povračil za prevoz v višini 1.072,77 €,
obveznosti iz naslova povračil stroškov za prehrano v višini 793,84 € in druge kratkoročne obveznosti do
zaposlenih v višini 2,08 €.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v skupni višini 383.462,96 € sestavljajo:
obveznosti iz naslova odprtih obveznosti za opravljene storitve in dobavljeno blago v letu 2013, ki jih bomo
plačali v letu 2014. V nadaljevanju bomo navedli:
 večje dobavitelje, ki so v letu 2013 opravljali dela po pogodbah in vrednosti odprtih obveznosti znašajo
več kot 10.000,00 €, plačila pa še niso bila realizirana: Kosec Miha s.p. – 18.512,85 €, Prodnik d.o.o. –
13.882,42 in Petrol d.d. 12.599,16 € ; v skupni vrednosti 44.994,43 €
 in številni mali dobavitelji v višini 338.468,53 €
Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so knjižene obveznosti za obračunane davke in prispevke,
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV,
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obveznosti za odškodnine na podlagi sodnih odločb in izvensodnih poravnav, obveznosti za sejnine, obveznosti
za avtorske honorarje, obveznosti za družinskega pomočnika in obveznosti za premije PDPZ – KAD v skupni
višini 106.520 €.
Na kontu kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so knjižene kratkoročne obveznosti
do neposrednih uporabnikov proračuna države, kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna
občine, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države in kratkoročne obveznosti do
posrednih uporabnikov proračuna občine v skupni višini 263.683 €.
Na kontu nedavčnih prihodkov v skupni višini 304.413 € so knjižene obveznosti iz naslova nedavčnih prihodkov,
ki jih sestavljajo nedavčni prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 304.399,72 € ter iz naslova
drugih neplačanih prejemkov v višini 13,28 €.
Na kontu prejetih varščin so knjižene prejete varščine iz naslova prejetih varščin po najemnih pogodbah v skupni
višini 153.078 € (Znak d.o.o. 1.435,12 €, Blejc Ivanka 130,00 €, Elmo meritve d.o.o. 521,61 €, Kulturno društvo
Špas teater 9.100,17 €, Eurocenter d.o.o. 660,00 €, Romana Koncilija 435,00 €, Ajiša Beganovič 810,15 €, Ana
Zarnik Horvat s.p. 0,00 € , Agencija M servis d.o.o. 527,40 € in Forma Štepec d.o.o. 441,60 €, Madein,
projektiranje d.o.o. 352,60 €, Biro za geodetske storitve d.o.o. 349,70 €)

4.4.8. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih
Občina Mengeš nima sklenjenih takšnih pogodb.
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5. ZAKLJUČEK
Občina Mengeš je tako kot v preteklih letih uresničila večji delež načrtovanih projektnih nalog, pri čemer je bilo
gospodarjenje s proračunskimi sredstvi racionalno, saj je Občina Mengeš v celoti financirala investicijske naloge
po postopku javnega naročanja in izbirala na tej podlagi najugodnejše izvajalce. Kar se tiče gospodarjenja s
premoženjem, je bila realna vrednost ohranjena.
Izvedli smo del sanacije struge razbremenilnika Pšate (zagotavljanje protipoplavne varnosti), izvajali obnovitvena,
redna in investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah, obnavljali prometno signalizacijo, skrbeli za prometne
in neprometne znake ter svetlobno prometno signalizacijo, zamenjali svetilke v skladu s predpisi in koncesijsko
pogodbo, urejali in vzdrževali pokopališče, skrbeli za športne objekte in zelene rekreacijske površine v Občini
Mengeš, sofinancirali dejavnost javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Mengeš
(Vrtec Mengeš, Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Roje, Glasbena šola Domžale, Knjižnica Domžale,
Zdravstveni dom Domžale), sofinancirali dejavnost športnih, kulturnih, gasilskih in humanitarnih društev, ki
delujejo v Občini Mengeš, sodelovali pri izvedbi protokolarnih dogodkov in še bi lahko naštevali, a je tega toliko,
da sem omenil le nekaj najpomembnejših nalog, ki jih je redno izvajala Občina Mengeš.
Na področju izvajanja investicij so aktivnosti zastale na stopnji izbire izvajalca, saj do podpisa pogodb ni prišlo,
ker Občina Mengeš in ostale občine (Domžale, Komenda, Trzin,…) še vedno čakamo na odločitev Ministrstva za
kmetijstvo in okolje in Vlade RS glede dodelitve kohezijskih sredstev. Občina Mengeš je bila uspešna pri prijavi
za dodelitev sredstev energetske sanacije objekta Osnovne šole Mengeš. Izvedla je že vse postopke izbire
izvajalca in podpisala pogodbo, z deli pa bo izvajalec začel v letu 2014 in jih dokončal v letu 2015.
Zakonske podlage so navedene v odloku proračuna in v usmeritvah proračuna.
Dolgoročni cilji so zapisani v Načrtu razvojnih programov, ki je bil v obravnavi skupaj s proračunom za l. 2013 ter
v Izhodiščih za izdelavo proračuna za leto 2013.
Letni cilji so navedeni v planu proračuna za leto 2013.

Mengeš, 27. 3. 2014
Franc Jerič
župan
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