URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 11/2008, 22. december 2008

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B
in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski
svet Občine Mengeš na 21. redni seji, dne, 18.
decembra 2008 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI
ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2008
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu
Občine Mengeš za leto 2008 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/2008, 8/2008).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/
Podskupina kontov

Rebalans za leto 2008

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

4.857.651,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.705.851,00

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek
in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki
na blago in storitve
706 Drugi davki

3.700.571,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

1.005.280,00

2.952.521,00
568.050,00
180.000,00

167.980,00
4.000,00
7.400,00
8.000,00
817.900,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI
120.000,00
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
95.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih

0

sredstev

25.000,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

0,00
0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
31.800,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
31.800,00
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sred. prorač. EU
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

5.919.591,50

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

1.644.079,00
342.670,00
43.355,00
1.235.378,00
0,00
22.676,00

41 TEKOČI TRANSFERI
1.956.615,00
410 Subvencije
2.865,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
310.235,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
673.175,00
413 Drugi tekoči domači transferi 970.340,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2008

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00
0,00
0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

0,00
0,00
0,00

2.287.197,50
2.287.197,50

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)		
-1.061.940,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Proračun leta 2008

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

0,00

1.061.940,50

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.061.940,50
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov
in podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Mengeš.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
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0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.-II.-V.)
-1.061.940,50

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
31.700,00
431 Investicijski transferi prav.in fizič.
osebam, ki niso pror. por.
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
31.700,00

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 183-21/4
Datum: 18.12.2008

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B
in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski
svet Občine Mengeš na 21. redni seji, dne, 18.
decembra 2008 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI
ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2009
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu
Občine Mengeš za leto 2009 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/2008).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2009

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

4.771.877,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.732.077,00

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek
in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
706 Drugi davki

3.904.877,00
3.156.327,00
568.550,00
180.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
827.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
136.800,00
711 Takse in pristojbine
4.000,00

0

72 KAPITALSKI PRIHODKI
5.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
5.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
0,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

34.800,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

34.800,00

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

712 Globe in druge denarne kazni
7.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
8.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
671.000,00

Uradnem vestniku Občine Mengeš.

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

5.771.877,00

40 TEKOČI ODHODKI
1.400.514,00
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
344.570,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
44.275,00
402 Izdatki za blago in storitve
988.006,00
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
23.663,00
41 TEKOČI TRANSFERI
1.958.640,00
410 Subvencije
2.435,00
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
317.400,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
656.830,00
413 Drugi tekoči domači transferi 981.975,00
414 Tekoči transferi v tujino

0,00

Proračun leta 2009

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000,00

50 ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
		
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

1.000.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.000.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.389.523,00
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
2.389.523,00

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.200,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
23.200,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov
in podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
- 1.000.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 2009

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

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

0,00

Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Mengeš.
3.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 184-21/4
Datum: 18.12.2008
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0,00

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 27/08 – Odl. US) in 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš
na 21. redni seji 18. decembra 2008 sprejel
PRAV I LN I K
O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH
PROJEKTOV DRUŠTVENE KULTURNE
DEJAVNOSTI V OBČINI MENGEŠ.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje,
merila in kriterije za sofinanciranje in vrednotenje
javnih kulturnih programov, prireditev in projektov
izvajalcev redne društvene kulturne dejavnosti v
Občini Mengeš.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih
sredstev, ki jih Občina Mengeš v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračunu in se upravičencem
razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za investicije v prostore in objekte ter za nakup osnovnih
sredstev in opreme.
2. člen
Izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
• Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost
(instrumentalno glasbena, vokalno glasbena,
plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska,
video idr.) izvajalcev na področju društvene
kulture, ki je v javnem interesu in jo občina
sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
• Kulturni program je tista kulturna dejavnost,
ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno
celoto in traja vsaj devet mesecev v posameznem
koledarskem letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne ali medijske umetnosti,
kulturne dediščine, folklore ipd.) ali kulturna
dejavnost, ki traja vsaj 4 mesece in se zaključi s
kulturno prireditvijo.
• Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava,
glasbeni koncert, gledališka, video, filmska ali
plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti
in izkažejo nek širši javni interes.
• Kulturne prireditve so praviloma zaključeni
enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti
in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na
katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in
na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma
programski repertoar.
• ZK DOM: Zveza kulturnih društev Občine
Mengeš.
• IO ZK DOM: Izvršilni odbor Zveze kulturnih
društev Občine Mengeš.
3. člen
(opredelitev kulturnih dejavnosti,
ki so predmet sofinanciranja)
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje naslednjih

0

dejavnosti:
• vokalno glasbene dejavnosti,
• instrumentalno glasbene dejavnosti,
• dejavnosti gledaliških skupin,
• dejavnosti plesnih skupin,
• folklore,
• dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine,
• dejavnosti likovnih, fotografskih, filmskih
skupin,
• literarne ali recitacijske dejavnosti.
4. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev
iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje društvenih kulturnih dejavnosti, imajo
kulturna društva in izvajalci, ki delujejo na območju
Občine Mengeš.
Našteti upravičenci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
• prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih
obrazcih in v določenih rokih;
• imeti morajo sedež in področje delovanja v
Občini Mengeš;
• izkazati morajo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo;
• kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani
za opravljanje dejavnosti s področja kulture;
• imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za
organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu;
• imeti morajo zagotovljene osnovne materialne,
prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa
oziroma dejavnosti;
• vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma
v pogodbeno določenih rokih morajo občinski
upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov
in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem
letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v
primeru, ko kandidirajo prvič.
S posameznim programom, projektom oziroma
prireditvijo s področja kulture lahko posamezni
izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega
proračuna le na enem javnem razpisu Občine
Mengeš v tekočem letu.
5. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega
proračuna, so dolžni v svojih promocijskih gradivih
na ustrezen način predstavljati Občino Mengeš .
II. POSTOPEK
6. člen
(javni razpis)
Sredstva za sofinanciranje društvenih kulturnih
dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega
proračuna.
Javni razpis se objavi najmanj v občinskem glasilu
in na spletni strani Občine Mengeš oziroma na drug
krajevno običajen način.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši
od 30 dni.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
• podatke o naročniku;
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;

• navedbo področij, ki so predmet javnega
razpisa;
• navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci in njihovi programi/projekti;
• navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet javnega razpisa;
• navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
• določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
• določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
• navedbo javnega uslužbenca občinske uprave,
pristojnega za dajanje informacij v zvezi z
javnim razpisom;
• predvideni datum obveščanja vlagateljev glede
izida javnega razpisa.
7. člen
(strokovna komisija)
Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na
javni razpis prispelih vlog. Petčlansko strokovno
komisijo sestavljajo trije člani IO ZKD Občine
Mengeš in dva člana, ki ju določi župan.
Naloge strokovne komisije so:
• odpiranje in pregled na javni razpis prispelih
vlog;
• ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev
vlog in vlagateljev;
• ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega pravilnika;
• sestava zapisnika o delu;
• priprava predloga razdelitve sredstev;
• predlog o izboru in razdelitvi sredstev posameznim izvajalcem, ki ga posreduje Odboru za
društvene dejavnosti.
8. člen
(nepopolne vloge)
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog so v roku
8 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v
roku 15 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi,
se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne. S
sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so
prispele po preteku pozivnega oziroma razpisnega
roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale
neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
9. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano
sofinanciranje, sklene občina pisno pogodbo o
sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna
razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem
občinskih sredstev .
Obvezne sestavine pogodbe so:
• pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka
ali identifikacijska številka za davek na dodano
vrednost, številka transakcijskega računa in
drugi podatki);
• predmet in način sofinanciranja;
• višina dodeljenih sredstev;
• obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
• način nadzora nad namensko porabo sredstev;
• določilo o sankcijah, če izvajalec sredstva porabi
nenamensko oziroma ne izpolni pogodbenih
obveznosti;
• določilo, da mora izvajalec sproti obveščati
občinsko upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
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• obveznost poročanja izvajalca občinski upravi.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne
vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje
pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava,
kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju. O
preostanku oziroma neporabljenih sredstvih pa na
predlog komisije odloči župan s sklepom.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem
razpisu občine.
10. člen
(način financiranja)
Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki
so bili finančno ovrednoteni, se praviloma izvede
z avansom
70 % vrednosti sofinanciranja in dokončno, ko
izvajalci z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek
finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
Za sofinanciranje programov redne kulturne
dejavnosti se v pogodbah opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih preko celega
koledarskega leta.
11. člen
(nadzor porabe sredstev)
Občinski organ, pristojen za nadzor nad porabo
proračunskih sredstev, ima pravico, da kadarkoli
med letom pregleda dokumentacijo izvajalca,
kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere
lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih
sredstev.
12. člen
(posredovanje poročil)
Izvajalci morajo občinski upravi v pogodbenem
roku dostaviti:
• pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev,
projektov in o porabi sredstev iz občinskega

proračuna;
• bilanco stanja in podatke iz izkaza poslovnih
izidov za preteklo leto;
• ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev
pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
• načrt aktivnosti za naslednje leto.
13. člen
(izjeme pri financiranju)
Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju
posameznega javnega kulturnega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se financira iz sredstev proračunske rezervacije (102.
člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo), če se ugotovi poseben pomen programa
oziroma projekta in je to neogibno nujno zaradi
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o
financiranju.
14. člen
(razporejanje neporabljenih sredstev)
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v
tekočem letu, se v mesecu decembru razporedijo
s sklepom župana med društva, ki so sofinancirana na podlagi javnega razpisa sorazmerno
glede na število pridobljenih točk na razpisu za
tekoče leto.
III. MERILA IN KRITERIJI
ZA SOFINANCIRANJE
15. člen
(vrednotenje programov, prireditev
in projektov)
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo
predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke
se določi za vsako leto posebej in je odvisna od
števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci
in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev,

Dejavnost
Vokalno glasbena dejavnost
Instrumentalno glasbena dejavnost
Gledališka dejavnost
Dejavnost plesnih skupin
Folklora
Dejavnost ohranjanja kulturne dediščine
Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin
Literarna in recitacijska dejavnost

namenjenih za sofinanciranje društvenih kulturnih
dejavnosti.
Merila in kriteriji za vrednotenje programov:
izvajalcem se praviloma sofinancira program po
naslednjih sklopih:
kulturni programi redne dejavnosti – 75 %
proračunskih sredstev (honorar strokovnih delavcev, programski stroški, materialni stroški);
javne kulturne prireditve in ostali kulturni projekti
– 25 % proračunskih sredstev.
16. člen
(kulturni programi
redne dejavnosti – točkovanje)
Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo
redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno
vsaj enkrat na teden in vsaj devet mesecev v
posameznem koledarskem letu, pod pogojem,
da so rezultati redne dejavnosti vsaj enkrat letno
predstavljeni občinstvu v Občini Mengeš.
V primeru, da redna dejavnost traja manj kot devet
mesecev, se maksimalno število ur vaj preračuna
na časovno obdobje izvajanja redne dejavnosti, ki
pa ne sme biti krajša od 4 mesecev.
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov
(redne društvene kulturne dejavnosti) kulturnih
društev in zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, se izvede v skladu s spodaj
navedenimi merili.
Osnovno merilo za razvrstitev kulturne skupine
je njena velikost (velika, srednja, mala). Vse
skupine, ki kandidirajo za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti, so dolžne sodelovati na prireditvah,
ki jih organizira Občina Mengeš, ZKDOM in na
srečanjih na območnem, regijskem in državnem
nivoju, ki jih organizira Območna izpostava JSKD
RS v Domžalah, če jih organizatorji povabijo k
sodelovanju.
Glede na število aktivnega članstva se društva
razporedijo v naslednje skupine:

Velika skupina
22 in več
50 in več
30 in več
30 in več
30 in več
22 in več
22 in več
22 in več

Srednja skupina
12 do vključno 21
30 do vključno 49
20 do vključno 29
20 do vključno 29
20 do vključno 29
12 do vključno 21
12 do vključno 21
12 do vključno 21

Mala skupina
manj kot 12
manj kot 30
manj kot 20
manj kot 20
manj kot 20
manj kot 12
manj kot 12
manj kot 12

Velika skupina
150
75
300
75
200
200
75
200
75

Srednja skupina
100
50
200
50
150
150
50
150
50

Mala skupina
50
25
100
25
100
100
25
100
25

a) programski in materialni stroški
Preglednica z izračunom točk za posamezno
dejavnost
Dejavnost
Odrasli pevski zbor
Otroški pevski zbor
Pihalna godba
Instrumentalno glasbena skupina
Gledališka dejavnost
Mažoretke
Plesne skupine
Folklorna skupina odrasli
Folklorna skupina otroška

0
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Dejavnost ohranjanja kulturne dediščine
Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin
Literarna in recitacijska dejavnost

75
150
60

50
100
40

25
50
20

Pri točkovanju se priznava društvom samo tista
dejavnost, za katero da soglasje Izvršni odbor ZKD
Občine Mengeš.
b) honorar strokovnih delavcev
Preglednica z izračunom točk za posamezno šolsko
uro vaje
Dejavnost
Odrasli pevski zbor
Otroški pevski zbor
Instrumentalna skupina
Pihalna godba
Gledališka dejavnost
Mažoretke
Dejavnost plesnih skupin
Folklora odrasli
Otroška folklorna skupina
Dejavnost ohranjanja kulturne dediščine
Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin
Literarna in recitacijska dejavnost

Maksimalno število šolskih ur vaj
120
40
40
180
120
120
40
90
40
70
40
40

Vrednost ene šolske ure
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T

Vrednost 1 T za šolsko uro strokovne vodje velja
samo za tista društva, ki lahko dokažejo dejanske
stroške strokovnega vodje.
c) stroški prostorov
Lastništvo
Društvo je lastnik prostorov
Društvo je najemnik prostorov

Nad 200 m2
150
30

Od 100 do 200m2
100
20

Od 50 do 100 m2
70
15

Do 50m2
50
10

Nad 25 let
45

Od 15 do 25 let
30

Od 5 do 15 let
15

Do 5 let
5

d) čas delovanja društva
Starost društva

17. člen
(javne kulturne prireditve
in ostali kulturni projekti – točkovanje)
Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru
svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
pridobi dodatne točke, če samostojno organizira ali
soorganizira in izvede javno kulturno prireditev

oziroma kulturni projekt v Občini Mengeš.
Iz sredstev proračuna Občine Mengeš se na podlagi
kandidature na javni razpis oziroma javni poziv
sofinancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki so
v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in
prispevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali ohranjanju
kulturne dediščine Občine Mengeš.

Projekte lahko prijavijo izvajalci iz 2. člena tega
pravilnika, če izkažejo neprofitnost projekta,
vsebinsko vezanost na območje Občine Mengeš
in širši interes.
Projekti in prireditve se vrednotijo v skladu z
naslednjimi elementi točkovanja:

Preglednica z izračunom točk za udeležbo na
revijah
Revija
Območna revija
Medobmočna revija
Državna revija
Mednarodna revija

0

Število točk
15
30
45
60
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Preglednica z izračunom točk za posamezni tip
prireditve (največ 5 projektov na posameznega
izvajalca)
  Tip prireditve
Samostojni celovečerni koncert
Organizacija in sodelovanje na prireditvi, kjer je sodelovalo več skupin
Udeležba na prireditvi, ki jo je organiziralo drugo društvo
Samostojna izvedba folklornega programa
Samostojna izvedba plesnega programa
Izvedba samostojne gledališke predstave
Samostojna založniška izdaja
Izvedba samostojnega literarnega večera ali samostojnega recitala društva
Izvedba samostojnega literarnega večera člana skupine
Izvedba samostojne razstave društva
Izvedba samostojne razstave člana društva
Izvedba samostojne fotografske razstave, filmske projekcije, video projekcije društva
Izvedba samostojne fotografske razstave, filmske projekcije, video projekcije člana društva
Izdaja razstavnega kataloga, izdaja kataloga projekcije s strokovno oceno

Število točk
40
20
10
40
40
40
40
30
15
30
15
30
15
15

Preglednica z izračunom točk za število nastopajočih
Število nastopajočih
do 10 nastopajočih
do 20 nastopajočih
do 30 nastopajočih
nad 30 nastopajočih

Število točk
5
10
15
20

Preglednica z izračunom točk za posamezne
prireditve/projekte glede na njihov pomen
Način organiziranja
Projekt v celoti organizira prijavljeno društvo.
Projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi, ki sodelujejo pri razpisu.
Društvo le sodeluje v akciji, ki jo organizira drugo društvo ali drug prireditelj.

Mednarodni
pomen
60
40
30

Državni
pomen
50
30
20

Občinski
pomen
40
20
10

Lokalni
pomen
20
10
5

Preglednica z izračunom točk za način financiranja
prireditve/projekta
Delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev
do 40 %
nad 40 % do 70 %
nad 70 %

Število točk
5
10
15

Preglednica z izračunom točk za jubilej društva
Jubilej
Število točk

10, 20, 25 let
20

Pri točkovanju se upoštevajo samo tiste prireditve
in proslave, ki so bile izvedene na območju Občine
Mengeš in niso bile sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Z uveljavitvijo tega Pravilnika preneha veljati
Pravilnik o sofinanciranju društvenih kulturnih
dejavnosti v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 7/2001).

0

30, 40, 50 let
30

60, 70, 75 let
40

80, 90, 100 … let
50

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 181-21/4
Datum: 18. 12. 2008

Župan
Franc Jerič
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in
21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 21. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
naslednji

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in
21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 21. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
naslednji

SKLEP
O SPREJEMU CENE ZA IZVAJANJE
STORITVE POMOČ NA DOMU

SKLEP
O SPREJEMU POROČILA O IZVEDBI
REDNEGA LETNEGA POPISA OSNOVNIH
SREDSTEV OBČINE MENGEŠ

1. Občinski svet Občine Mengeš sprejme ceno
storitve programa pomoči družini na domu, ki
znaša:
• ekonomska cena storitve 15,70 EUR na
efektivno uro
• cena storitve za uporabnika 3,78 EUR na
efektivno uro
• subvencija občine 7,85 EUR na efektivno uro
ob 50 % subvencioniranju stroškov
• subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 4,07
EUR na efektivno uro.

1. Občinski svet potrjuje Poročilo komisije za
popis osnovnih sredstev Občine Mengeš za leto
2007 in do 30.11.2008.
2. Občinski svet Občine Mengeš potrjuje predlog
Komisije o odpisu osnovnih sredstev po lokacijah, kot je razvidno iz priloge 2.
3. Občinski svet potrjuje seznam novo vpisanih osnovnih sredstev, ki so razvidna v prilogi št. 4.
4. Če bodo imela odpisana osnovna sredstva še
kaj sedanje vrednosti, se ta vrednost knjiži v
breme stroškov.
5. Inventurna komisija ima pooblastila, da popiše
zgodovinske, kulturne in sakralne spomenike in
obeležja in jih evidentira.

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 %
in znaša:
• ekonomska cena storitve 21,98 EUR na
efektivno uro
• cena storitve za uporabnika 6,92 EUR na
efektivno uro
• subvencija občine 10,99 EUR na efektivno
uro
• subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 4,07
EUR na efektivno uro.
3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika
ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša:
• ekonomska cena storitve 23,55 EUR na
efektivno uro
• cena storitve za uporabnika 7,705 EUR na
efektivno uro
• subvencija občine 11,775 EUR na efektivno
uro
• subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 4,07
EUR na efektivno uro.
4. Občinski svet potrdi izplačilo razlike plač po
novi zakonodaji v višini 2.977,39 eur za avgust,
september, oktober, november in december s
poračunom za maj-julij 2008 iz občinskega
proračuna, izplačila se opravi v letu 2009.
Sklepi pod točko 1.,2., in 3. začnejo veljati s
1.1.2009, sklep pod točko 4. pa z dnem potrditve
na svetu.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 175 -21/4
Datum: 18.12. 2008
Župan
Franc Jerič

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 176 -21/4
Datum: 18.12. 2008

Župan
Franc Jerič

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 177 -21/4
Datum: 18.12. 2008

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in
21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 21. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA
IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE ZA LETO
2009
Vrednost točke za izračun komunalne takse od
1.1.2009 znaša 0,055 eur.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 178 -21/4
Datum: 18.12. 2008

Na podlagi 61. člen Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur.list SRS 18/1984, 32/1985, 33/1989, Ur.list
RS 24/1992) in v povezavi s l. točko l. odstavka
56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS
44/1997), 218. člena Zakona o graditvi objektov
(Ur.list RS 110/02, 47/04, 126/07, 17. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (
Uradni vestnik Občine Mengeš št. 30/97, 5/2001)
ter 22.člena Statuta občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, št. 3/01, 8/06), 20 člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, št. 3/01,
1/07) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 21.
seji dne 18. decembra 2008 sprejel
SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Mengeš
za leto 2009 znaša 0,00123 eur.

0

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa
se od 1. 1.2009 dalje.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/79, 10/98 in 74/98) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01), je Občinski svet Občine Mengeš na 21. redni
seji dne 18. decembra 2008 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI
POVPREČNE GRADBENE CENE NA
PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2009 TER VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN
ODŠKODNIN ZA TRAJNE USTANOVITVE
SLUŽNOSTI
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Župan
Franc Jerič

1.
2.

3.

4.

.

5.

938,40 eur/m2
Povprečna gradbena cena ( PGC ) za 1m2 stanovanjske površine na območju občine Mengeš znaša:
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča, ki je v lasti Občine Mengeš, in v naravi
predstavlja manjšo povečavo gradbene parcele sosednjega zemljišča na območju Občine Mengeš je za posamezna
območja upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
8% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
7% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
6% od PGC
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča Občini Mengeš, ki v naravi predstavlja,
zemljišča ki so bila ali bodo uporabljena za gradnjo javnih cest in drugih javnih površin je za posamezna območja
upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
2% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
1,75% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
1,50% od PGC
Pri izračunu odškodnin za trajno ustanovitev služnosti vgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture za 1/
m2 zemljišča je za posamezna območja upoštevati naslednje odstotke od PGC, glede na območje in namembnost zemljišča.
KMETIJSKO
STAVBNO
- območje naselja Mengša
0,15% od PGC
1% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
0,13% od PGC
0,9 % od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
0,11% od PGC
0,8 % od PGC
Predlagane cenovne osnove se uporabljajo od 01.01.2009 dalje.
V primerih iz točke 3 in 4, vse stroške prenosa lastninske pravice plača Občina Mengeš, v primeru iz tč. 2 pa vse stroške plača kupec.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 179 -21/4
Datum: 18.12. 2008

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 23. člen Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS št. 110/02, 47/04, 126/07), 21. člen
Statuta Občine Mengeš ( Ur. v. OM, št. 5/99, 3/01,
8/06 )je Občinski svet na svoji 21. seji dne 18.
decembra 2009 sprejel naslednji
SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
1.
Nepremičnine
parc. št. 2847/6 cesta v izmeri
563m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2847/4 cesta v izmeri
137m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2858/4 cesta v izmeri
191m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2861/4 cesta v izmeri
79m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2865/7 cesta v izmeri
414m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2869/6 cesta v izmeri
4251m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2871/4 cesta v izmeri
561m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2872/8 cesta v izmeri
128m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2893/5 cesta v izmeri
154m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2894/4 pot v izmeri
1043m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2899/3 cesta v izmeri
4m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2898/3 cesta v izmeri
102m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2870/1 cesta v izmeri
92m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
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parc. št. 2870/3 cesta v izmeri
133m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
se ukinejo kot javno dobro in postanejo lastnina
Občine Mengeš.
2.
parc. št. 2847/6 cesta v izmeri
563m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2847/4 cesta v izmeri
137m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2858/4 cesta v izmeri
191m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2861/4 cesta v izmeri
79m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2865/7 cesta v izmeri
414m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2869/6 cesta v izmeri
4251m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2871/4 cesta v izmeri
561m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2872/8 cesta v izmeri
128m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2893/5 cesta v izmeri
154m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2894/4 pot v izmeri
1043m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2899/3 cesta v izmeri
4m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2898/3 cesta v izmeri
102m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2870/1 cesta v izmeri
92m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
parc. št. 2870/3 cesta v izmeri
133m2, vl. št. S XII, k. o. Mengeš,
se odpišejo od vl. št. S XII k. o. Mengeš in se vpišejo
v nov vložek v isti k. o. in pri njem vknjiži lastninska pravica v korist Občine Mengeš do celote.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in
21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 21. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
naslednji
SKLEP
O SPREJEMU OKVIRNEGA
PROGRAMA DELA IN TERMINSKI PLAN
SEJ OBČINSKEGA SVETA V LETU 2009
Sprejme se okvirni program dela in terminski
plan sej Občinskega sveta Občine Mengeš za leto
2009.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
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