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PRAVNA PODLAGA:

63. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – UPB (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)

NAMEN:

Obravnava, dopolnitve in potrditev

PREDLAGATELJ:

župan Franc Jerič

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 7. redne seje z dne 20. 6. 2019 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

Franc Jerič, župan

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 20. 6. 2019
Seja je bila 20. 6. 2019 s pričetkom ob 17.00 v sejni sobi – poročni dvorani.
Prisotnost:
- prisotni člani občinskega sveta: Rok Burja, Peter Gubanc, Franc Hribar, Katja Jamšek, Tina Jamšek,
Aleš Janežič, Urška Koce, Mojca Likar, Matjaž Loboda, Urška Mehle, Bogo Ropotar, Robert Ručigaj,
Matic Slokan, Jure Šinkovec, Tomaž Štebe, Tina Štrukelj.
- župan: Franc Jerič
- predstavniki občinske uprave: Urban Kolar, Uroš Drobež, Irena Kosec
- drugi prisotni: Katarina Pogačnik – Envirodual d. o. o., Mateja Hribar Sicherl – Vrtec Mengeš,
Matjaž Draksler – JKP Prodnik d. o. o.
Sejo je vodil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar.
Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE IN 6. SEJE Z DNE 28. 3. 2019
IN 3. IZREDNE SEJE Z DNE 28. 5. 2019
2.
VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svet zavoda ZD Domžale
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD
Osrednja Slovenija – vzhod
3.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek
4.
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 –
skrajšani postopek
5.
ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE
ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV – PRVA OBRAVNAVA
6.
INVESTICIJSKI PROGRAM: REKONSTRUKCIJA DELA JAVNE POTI JP 753022 LOKA–
DOBENO (celotno gradivo posredovano po elektronski pošti)
7.
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA
LETO 2018 IN PLAN DELA ZA LETO 2019
8.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH
CEST V OBČINI MENGEŠ
9.
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
10.
POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
IN REDARSTVA V LETU 2018
11.
POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV
12.
POBUDE IN VPRAŠANJA

G. Štebe je predlagal uvrstitev dodatne točke Pravilnik o izplačilih nadomestil za stroške in delo pri
brezpapirnem poslovanju in komunikaciji svetnikov, članov delovnih teles in komisij sveta občine
Mengeš.
V skladu s 6. točko 37. člena Poslovnika Občinskega sveta niso bili izpolnjeni pogoji za odločanje o
uvrstitvi na dnevni red.

Na glasovanje je bil dan naslednji dnevni red:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE IN 6. SEJE Z DNE 28. 3. 2019
IN 3. IZREDNE SEJE Z DNE 28. 5. 2019
VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svet zavoda ZD Domžale
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD
Osrednja Slovenija – vzhod
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 –
skrajšani postopek
ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV – PRVA OBRAVNAVA
INVESTICIJSKI PROGRAM: REKONSTRUKCIJA DELA JAVNE POTI JP 753022 LOKA–
DOBENO (celotno gradivo posredovano po elektronski pošti)
LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2018
IN PLAN DELA ZA LETO 2019
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH
CEST V OBČINI MENGEŠ
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA V LETU 2018
POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV
POBUDE IN VPRAŠANJA

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

AD 1/ OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE IN 6. SEJE Z DNE 28. 3. 2019
IN 3. IZREDNE SEJE Z DNE 28. 5. 2019
G. Štebe je opozoril na napako pri zapisu 6. redne seje, točka dnevnega reda AD 7, stran 10
(gradivo), kjer je potrebno zapisano letnico 20120 zamenjati z 2020. Drugih pripomb ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Sprejmejo se zapisniki:
- 2. izredne seje z dne 28. 3. 2019,
- 6. seje z dne 28. 3. 2019,
- 3. izredne seje z dne 28. 5. 2019.

AD 2/ VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupnega predstavnika v Svet zavoda ZD Domžale
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja
Slovenija – vzhod
Obrazložitev je podal Robert Ručigaj.
Razprave ni bilo.
Oba predlagana sklepa sta bila sprejeta soglasno.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o soglasju k imenovanju Stanislava Ravnikarja za
skupnega predstavnika ustanoviteljic v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale v
predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o imenovanju Sama Gabrila za predstavnika Občine
Mengeš v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo osrednja Slovenija – vzhod v
predloženem besedilu.

AD 3/ ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 – skrajšani postopek
Obrazložitev je podala Anja Kuret.
K predlogu so mnenje podali Odbor za statutarno-pravne zadeve, Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun, Odbor za okolje in prostor.
Razpravljal je g. Štebe.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2018.
ZA: 13
Sklep je bil sprejet.
AD 4/ ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2019 –
skrajšani postopek
Obrazložitev je podala ga. Anja Kuret.
K predlogu so mnenje podali Odbor za statutarno-pravne zadeve, Odbor za gospodarstvo, finance
in proračun, Odbor za okolje in prostor.
K predlogu je amandmaje vložil g. Štebe.
Po predstavitvi vloženih amandmajev je dal predsedujoči na glasovanje predloge amandmajev:

Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 01:
V proračunu 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna dvorana
zmanjša za 270.000,00 € in se prenese na novo postavko programa 16039001 Oskrba z
vodo – 'Vzpostavitev prekinjene oskrbe Občine Mengeš iz medobčinskega vodooskrbnega
sistema Krvavec, sodelovanje pri njegovi obnovi in povečanju kapacitet’.' Ustrezno se
dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 12
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 02:
V 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna dvorana zmanjša
za 120.000,00 € in se prenese na novo postavko programa 16039002 Oskrba z vodo –
aktiviranje vrtine M-2 Zaloke. Ustrezno se dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 13
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 03:
V proračunu 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna dvorana
zmanjša za 150.000,00 € in se prenese na novo postavko ????? Programi športa – za
namen izdelave DIIP, PIZ ter PGD dokumentacije Športne dvorane in nujnih potreb Osnovne šole
Mengeš na prostoru med avlo in vključno sedanjo telovadnico. Ustrezno se dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 13
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 II. obr., 5. seja dne 7. 3. 2019 – št. 04:
V predlaganem proračunu 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna
dvorana zmanjša za 60.000,00 € in se prenese na novo postavko ?????
Programi športa – Ureditev in modernizacija zunanjega igrišča v Mestnem parku Mengeš.
Ustrezno se dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 13
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 05:
V proračunu 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna dvorana
zmanjša za 110.000,00 € in se prenese na novo postavko ?????? Osnovna šola
Mengeš, Podružnična šola – lokacija, idejni projekt, zemljišče … Ustrezno se dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 13
Amandma ni bil sprejet.

Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 06:
V proračunu 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna dvorana
zmanjša za 110.000,00 € in se prenese na novo postavko ??????? Programi športa –
Ureditev in modernizacija zunanjega igrišča ter ureditev in nadgradnja garderob TVD
Partizan Mengeš. Ustrezno se dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 12
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 07:
V predlaganem proračunu 2019 se v A. Bilanca odhodkov postavka 18025 Telovadnica/Športna
dvorana preostala sredstva prenese na novo postavko ??????? Odkup zemljišč
nekdanje opekarne, jezera in zalednega gozda do studenca Stan. Ustrezno se dopolni NRP.
ZA: 1
PROTI: 13
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 09:
V proračunu 2019 se postavka 06039001-06002-4020 'Pisarniški in splošni material in
storitve' v višini 36.900,00 € zmanjša za 7.800,00 € in se uvrsti na novo ustrezno
postavko z naslovom 'Brezpapirno poslovanje Sveta Občine Mengeš in Uprave Občine
Mengeš'.
Postavka 04029001-04001 'Informacijska infrastruktura' v višini 21.500,00 € se
zmanjša za 1.500,00 € in se uvrsti na novo postavko 'Poimensko računalniško glasovanje
Sveta Občine Mengeš'.
ZA: 3
PROTI: 10
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 10:
V proračunu 2019 se v Odloku v 6. členu v tretjem odstavku besede: »… ne sme presegati
40 % pravic porabe …« spremeni tako, da glasi: »… ne sme presegati 30 % pravic porabe …«.
ZA: 2
PROTI: 8
Amandma ni bil sprejet.
Dopolnilo PR2019 reb. I., 7. seja dne 20. 6. 2019 – št. 11:
V proračunu 2019 se v Odloku v 6. členu črta četrti odstavek.
ZA: 1
PROTI: 10
Amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mengeš za
leto 2019 s prilogami.
ZA: 13
Sklep je bil sprejet.
AD 5/ ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV – PRVA OBRAVNAVA
Obrazložitev je podal Matjaž Draksler.
Mnenje je podala Statutarno-pravna komisija, Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarstvo,
finance in proračun.
V razpravi so sodelovali g. Štebe, g. Janežič, g. Jerič.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov – prva obravnava v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi ZA.
AD 6/ INVESTICIJSKI PROGRAM: REKONSTRUKCIJA DELA JAVNE POTI JP 753022 LOKA–
DOBENO (celotno gradivo posredovano po elektronski pošti)
Obrazložitev je podal Uroš Drobež.
Mnenje sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
V razpravi sta sodelovala g. Štebe in g. Drobež.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Investicijski program Rekonstrukcija dela javne poti JP
753022 Loka–Dobeno (izdelovalec: Milt d. o. o., maj 2019).
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 7/ LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA
LETO 2018 IN PLAN DELA ZA LETO 2019
Obrazložitev je podala Katarina Pogačnik.
Mnenje sta podala Statutarno-pravna komisija ter Odbor za okolje in prostor.
V razpravi sta sodelovala g. Burja in g. Štebe.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK v Občini Mengeš za leto 2018 in plan dela za leto 2019.

AD 8/ ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V
OBČINI MENGEŠ
Obrazložitev je podal Robert Špenko.
Mnenje sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Mengeš v predlagani vsebini.

AD 9/ SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020 IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH

Obrazložitev je podala Mateja Hribar Sicherl.
Mnenje sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za družbene in društvene dejavnosti.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Mengeš in povečanju
števila otrok za največ dva v vseh oddelkih v predlaganem besedilu.

AD 10/ POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
IN REDARSTVA V LETU 2018
Obrazložitev je podal Aleš Janežič
Razprave ni bilo. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš se je seznanil s poročili o poslovanju javnih zavodov in
medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2018.

AD 11/ POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV
Obrazložitev je podal Aleš Janežič
V razpravi so sodelovali g. Burja, ga. Štrukelj, ga. Likar.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš se je seznanil s poročili predstavnikov Občine v svetih javnih
zavodov.

AD 12/ POBUDE IN VPRAŠANJA
Pobude in vprašanja so podali g. Burja, ga. Koce, g. Janežič, g. Hribar, g. Slokan, g. Štebe.
Pobude Roka Burje
1. Prosim za sprožitev projekta semafor na cesti Mengeš–Trzin – odcep Loka pri Mengšu. Po
zaključku gradnje mengeške obvoznice se bo večina prometa preusmerila na obvoznico,
kar pomeni povečano gostoto prometa na tem odseku, ki je bil do sedaj filtriran s
semaforji znotraj Mengša. Posledično bo dostop na cesto dodatno otežen, ravno tako bo
za pešce otežen dostop do avtobusne postaje.
Odgovor župana: Predlagana pobuda je bila tudi predvolilna obljuba liste Franca Jeriča – LOM, v
proračunu bo potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo pobude.
2. Pločnik na Kolodvorski cesti je zaraščen z vejevjem, le-to naj se odstrani.
Odgovor župana: Župan je odgovoril, da bo o problemu obvestil pristojni organ (Medobčinski
inšpektorat in redarstvo).
3. V drugem nadstropju občinske stavbe je potrebno obnoviti sanitarije, saj so v zelo slabem
stanju.
Župan je pojasnil, da so v proračunu že zagotovljena sredstva za sanacijo sanitarij in namestitev
dvigala.

Pobuda Urše Koce (pobudo je podprl tudi g. Janežič)
Ga. Koce je predstavila projekt Evreka. Posredovala je tudi pisno pobudo:
»Spoštovani,
smo nevladna in neprofitna organizacija Zavod REVIVO, ki deluje na območju razpisa LAS Za mesto
in vas, kamor sodi tudi občina Mengeš.

V preteklem in letošnjem letu smo v vaši občini izvedli medgeneracijsko izobraževalno delavnico
Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati ter 3 izobraževalne naravoslovne EVREKA
delavnice za zainteresirane učence OŠ Mengeš 4.–6. razreda.
Žal se projekt EVREKA zaključuje, a ker bi želeli aktivnosti nadaljevati, se pripravljamo na nov
jesenski razpis LAS, preko katerega bi lahko nadaljevali z našimi izobraževalnimi
aktivnostmi. Vabimo k partnerstvu oziroma sofinanciranju naših aktivnosti o osveščanju občanov ter
jim preko projekta želimo ponuditi številne zanimive aktivnosti, ki spodbujajo aktivno
medgeneracijsko druženje.
V projektu želimo izvesti:
- delavnice na temo spremljanja vodostaja reke Pšate (podatki bodo ažurni in jih lahko občina in OŠ
uporabita za spremljanje vodostaja in obveščanje občanov o nevarnosti poplav)
- naravoslovne delavnice o procesih, ki potekajo v reki, spoznavanju rastlin in živali ter uporabi
različnih znanstvenih metod, k temu pa dodati sodelovanje mladih in upokojenih zainteresiranih
občanov
- priprava dokumentarnega filma o spominih na reko Pšato s strani starejših občanov občine
Mengeš
- izvedba javnega dogodka EkoReka (izobraževalne delavnice, okrogla miza, ribji poligon za otroke,
številne izobraževalne igre ipd.)
- številne druge naravoslovne medgeneracijske aktivnosti
Aktivnosti v primeru partnerstva in/ali sofinanciranja lastnega deleža seveda prilagodimo tudi
lokalnim potrebam občine Mengeš.
Okvirno predvidevamo, da bomo s projektom pridobili 65.000 € evropskih sredstev, zagotoviti pa bo
potrebno okvirno 17.000 € sofinanciranja/lastne udeležbe za vse aktivnosti, ki jih bomo v obliki
različnih aktivnosti ponudili prebivalcem LAS Za mesto in vas.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, vas prosimo, da nam to sporočite do 20. 6., da se
dogovorimo za sestanek pred poletnimi počitnicami.
V upanju na sodelovanje
Vas lepo pozdravljamo.
Zavod REVIVO«

Pobuda Franca Hribarja
1. Zaradi predvidene zapore ceste Mengeš–Moste bo povečan promet skozi Topole. Predlaga,
da ustrezni organi okrepijo kontrolo prometa skozi naselje Topole, morda bi namestili tudi
»ležeče policaje«.
Župan je pojasnil, da je dogovorjen za sestanek z izvajalcem del GGD Kranj in bo izpostavil tudi to
problematiko.
2. Daje pobudo za sprejem sprememb OPPN – trikotnik (Tehmax), kjer bo povezovalna cesta z
otvoritvijo severne obvoznice postala zelo prometna.

Župan je pojasnil, da se problema zaveda in da je v navedenem območju problem ureditve
lastništva.
Pobude Matica Slokana
1. Vrata Zdravstvene postaje v Mengšu so bila nekaj juter zaprta, tako da uporabniki niso imeli
dostopa.
2. Občina naj angažira mlade, da povedo svoje želje in ideje.
Pobude in vprašanja Tomaža Štebeta
1. Športna dvorana Mengeš na zunanjih igriščih v odprtem prostoru Mestnega parka Mengeš –
kdaj konkretno in na podlagi katerega gradiva oz. argumentov je bila sprejeta odločitev o velikosti
in lokaciji ter kako bodo izpolnjeni pogoji za gradnjo?
V odgovoru na pisno vprašanje na 5. seji Sveta, dne 7. 3. 2019 »Športna dvorana Mengeš, velika
večnamenska nizkoenergijska na zunanjih igriščih – zakaj taki preskoki v investicijski vrednosti na
osnovi enakega projekta?«
niste navedli, na katerih sejah in s katerim gradivom so bila '… vsa pojasnila in vprašanja so bila
podana na vseh dosedanjih sejah.'!
Odgovorite prosim konkretno:
- Zakaj ima eden in isti 'zasnovalni' projekt (brez projektne naloge in brez potrjenega DIIP v skladu s
predpisi) od leta 2009 tako nenavadno velike preskoke v vrednosti investicije?
Navajam NRP zneske in realizacije:
NPR 2008-12: 3,203.023€; realizacija do PR2008: 180.000 €
NPR 2010-13: 3,000.000€; realizacija do PR2010: 200.000 €
NPR 2013-16: 4,025.130€; realizacija do PR2013: 425.130 €
NPR 2014-17 in 2015-18: 3,750.130 €; realizacija do PR2014: 425.130 € oz. do PR2015: 505.130 €
NPR 2016-19: 0,000.000 € ; (ni bilo proračunske postavke !!!)
NPR 2017-20 rebII: 3,882.668 €; realizacija do: 438.961 €
in na koncu NPR 2018-21 rebI: 5,292.121 €; realizacija do PR2018rebI: 503.161 €
NPR 2018-21 rebII: 3,882.668 €; realizacija do PR2018rebII: 529.508 €
NPR 2019-22: 6,261.126 € realizacija do PR2019: 545.073 €.
- Seznanite nas z originalnimi računalniškimi izpisi SPIS vseh zadev in dokumentov ter konto kartice
računovodstva vseh nakazil na datoteki za že opravljena plačila glede na realizacijo (17. člen Statuta
'(pristojnosti občinskega sveta)': »– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede
izvajanja odločitev občinskega sveta«).
- V projektu za gradbeno dovoljenje (PGD) ni razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev, zato
prosimo za konkretna pojasnila:
P.-1. (Pogoji, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda – I.2.) Pas priobalnega zemljišča mora
biti v PGD natančno označen in kotiran.
P.-2. (Pogoji, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda – I.5.) Iz pregledne situacije zunanje
ureditve predvidenega objekta mora biti razviden vodotok II. reda s svojim 5 metrskim priobalnim
pasom Pas priobalnega zemljišča mora biti v PGD natančno označen in kotiran.
P.-3. Stran 3. in 4. projektni pogoji vodno soglasje. Samega soglasja v vodilni mapi nisem zasledil !!!
P.-4. Ali je pridobljeno vodno soglasje, ker z njim nismo seznanjeni?
P.-5. Ali ima investitor služnostno pravico za poseg na parcelah št. 5/4 in 2925/59 k.o. Mengeš?
P.-6. Kako boste in kdaj izpolnili kulturno-varstvene pogoje ZVKDS?

2. NI ODGOVORA!!! Kdo so izvajalci za računalniško podporo Občine Mengeš, katere storitve
izvajajo in koliko so dobili plačano od leta 2007 do 2018?
Še posebej prosim za podatke o podjetju, ki izvaja podporo za www.menges.si.
Kdo je odgovoren za skladnost objav s Statutom in Poslovnikom Sveta Občine Mengeš na podstrani?
Je pa potrebno tudi pohvaliti, da je bilo proračunsko gradivo objavljeno ob prejemu tiskanega
gradiva. Do 4. marca pa zapisnikov nismo niti prejeli, niti niso objavljeni na www.menges.si.
3. NI ODGOVORA!!! V zadnjem tednu pred volitvami in med predčasnim glasovanjem na
osnovni spletni strani Občine Mengeš ni bilo v objavi glasila Mengšan predvolilnih sporočil
tako kot v njegovi tiskani različici.
Odgovor se nanaša na objave predvolilnih sporočil v tiskani izdaji glasila Mengšan. Konkretna
vprašanja se nanašajo na objave glasila Mengšan na uradni spletni strani Občine Mengeš. Dodatno
sprašujem in ponavljam vprašanje oz. problematiziram neenakost oglaševalcev: komercialni in
predvolilni oglasi imajo enako ceno. Zakaj so komercialni oglasi objavljani na spletni strani v sklopu
glasila oz. zakaj predvolilni oglasi niso obravnavani na enak način kot komercialni ali obratno zakaj
komercialni oglasi v spletni objavi glasila niso obravnavani enako kot predvolilna sporočila – vsi pa
plačujejo enako ceno (celotne) storitve!?
Ponavljam, razen tega, da ste sedaj uspeli v arhivu objaviti novembrsko 2018 (predvolilno) izdajo
glasila Mengšan:
Kdaj je bila narejena objava Mengšana 2018 november na osnovni spletni strani www.menges.si
(desno spodaj) – brez predvolilnih sporočil?
Kdaj je bila narejena objava Mengšana 2018 november na pod / pod spletni strani
http://www.menges.si/menges/glasilo-mengsan-2/aktualna-stevilka-2/ – brez predvolilnih sporočil?
Kdaj je bila narejena objava 'Priloga Lokalne volitve 2018' na pod / pod spletni strani
http://www.menges.si/menges/glasilo-mengsan-2/aktualna-stevilka-2/ – s predvolilnimi sporočili?
To sprašujem zato, ker sem dvakrat pisno po e-pošti urgiral, zakaj ni objavljenih predvolilnih sporočil
na spletni strani občine – dne 13. in 14. novembra 2018. Brez odgovora kljub temu, da sta to prejela
g. Kolar in ga. Kosec. Dne 14. 11. 2018 pa vsi člani Sveta Občine Mengeš.
4. Kako ste konkretno sistemsko rešili urejanje spletne strani Občine Mengeš?
Kdo so bili do sedaj sistemsko in operativno odgovorni za objave in urejanje www.menges.si?
5. Kaj konkretno, poleg odgovora, da boste pobudo z dne 7. 3. 2019 proučili, boste dejansko
storili glede onesnaževanja podtalnice v skladišču in sortirnici odpadkov v 'suhadolski jami' s
strani podjetja Publicus in drugih na tej lokaciji vodozbirnega območja, predvsem vodnjakov?
Občina Mengeš naj za namen seznanitve Sveta občine pridobi in preveri celovitost oz. kompletnost
zahtevanega – kot informacijo javnega značaja. Pri tem sodelujete z Odborom za ohranitev kvalitete
podeželskega bivalnega okolja iz Suhadol. Pobuda je zajemala seznanitev oz. da pridobite vso
dokumentacijo v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, pogoji in soglasji, PGD
dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem, presojo vplivov na okolje, analizami vzorcev iz, menda
petih, monitoring vrtin in dokumentacijo okoljske inšpekcije glede kršitev in sankcij – od leta 2004.
6. NI KONKRETNEGA ODGOVORA!!! Kdo je oz. so dejanski avtorji v prispevkih s
podpisom 'Občinska uprava' v javnem glasilu Občine Mengeš Mengšan, katerega izdajatelj je
Občina Mengeš?
Odgovor, da 'Menimo, da je zapis navedbe avtorja članka v konkretnem primeru pravilen.' nima
nobenega pomena ali zveze z vprašanjem in jasno navedbo predpisa glede avtorstva.

Zato ponovno sprašujem in zahtevam odgovor ter odgovornost zaradi kršitve odloka o javnem
glasilu Mengšan.
Ker še nisem dobil odgovora na vprašanje na 4. seji Sveta dne 21. 2. 2019, ga ponavljam. Odgovorni
urednik krši odlok o ustanovitvi, kjer je izjema za nepodpisovanje avtorjev le v primerih, ko gre
(spodaj poudarjeno).
Župan Občine Mengeš objavlja, odgovorni urednik javnega glasila pa dopušča podpisovanje
prispevkov brez navedbe avtorja oz. avtorjev z nedefiniranim 'Občinska uprava'. S tem se zlorablja
določbo o avtorstvu z neznanim avtorjem za nazivom 'Občinska uprava', kar je v nasprotju s 24.
členom (1) alineja odloka o ustanovitvi javnega glasila Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.:
6/09 in 5/12) – citiram:
»(1) Vsi prispevki, članki, poročila ali sporočila, objavljeni v glasilu, morajo biti podpisani. Brez
podpisa avtorja so lahko objavljeni le reklamni oziroma promocijski članki o gospodarskih
družbah, samostojnih podjetnikih ali obrtnikih ter zasebnih zavodih, vendar morajo biti imena,
priimki in naslovi avtorjev odgovornemu uredniku na voljo.«.
Ponovno prosim za navedbe o dejanskih avtorjih ali avtorju prispevkov pod tem avtorsko
nedefiniranim nazivom 'Občinska uprava'.
7. NI KONKRETNEGA ODGOVORA!!! Uzurpacija parka s podiranjem dreves in
uravnavanjem ter ograjevanjem parka v lasti Občine Mengeš, že 10 let, s strani g. Grginiča lastnika
Zgornjega ali Ravbarjevega gradu (Hoffmansburg) – zakaj se ni in se še vedno ne ukrepa zaradi
zasega občinske lastnine in zakaj ni realiziran dogovor o varni in urejeni poti v Zaloke oz. Topole?
Tretjič zahtevam konkreten odgovor, kdaj in kako boste pravzaprav vzpostavili lastništvo, ki je bilo
nezakonito zaseženo/uzurpirano? Stečaj z vzpostavitvijo lastnine Občine Mengeš, ki je uzurpirano
nekako od leta 2010 nima povezave. Župan je ves čas odgovoren za neukrepanje pri zavarovanju
premoženja Občine Mengeš!
8. Gradiva v elektronski obliki so za iskanje neuporabna ker so skeni natiskanih gradiv – zakaj
si delate toliko dela oz. gradiv ne objavite v originalnih pdf-datotekah?
Se vam je pa primerilo, da ste dokument za drugo izredno sejo (sklep in odločbo) objavili kar v docobliki brez zaščite pred popravki!!??
Poziv članicam in članom Sveta Občine Mengeš, da pristopijo k ovadbi zaradi porušitve in odvzema
vodnih pravic v skladu z odgovornostjo zaradi obeh kaznivih dejanj in na podlagi nadzorstvene
odgovornosti v skladu z ??? členom Statuta.
9. Vsaj stari zemljevid bi bil lahko objavljen!!
http://www.menges.si/obcina-menges/domaca-stran/zemljevid/
Zemljevid
Zemljevid občine Mengeš je v izdelavi!
10. Dokončna obnova oz. preplastitev obnovljenih in dotrajanih cestišč v mestu Mengeš z
dolgoročno zasnovo mestnih ulic z ozirom na sobivanje občanov in pešcev ter storitvenih
dejavnosti in revitalizacije hiš in dejavnosti – pred dokončno izgradnjo obvoznice
11. Jelenovo znamenje – primernejša umestitev varovalnih stebričkov
So nekako umeščeni, toda še vedno so podvrženi premikom in možnim poškodbam.
12. Odkup Mengeško jezero z zaledjem, nekdanje Cegvnce za namen kakovostnega bivanja,
mirnih dejavnosti in rekreacije ter varovanja okolja in narave

Predlagam, da se za celotno območje izdela enoten OPPN in da se iz razlogov varovanja javnega
dobra odkupijo zemljišče skupaj z zaledjem do območja studenca Stan.
13. Kaj nameravate storiti s fontano, ki je bila postavljena na Glavnem trgu ob otvoritvi
Skupinskega vodovoda v Mengšu 27. julija 1964?
Fontane ni več na mestu nekdanjega Hidrometala, sedaj Klemen transporta. Menda jo je prevzela
Občina Mengeš. Kje je sedaj, kaj se z njo dogaja in kaj nameravate z njo storiti? Ob 50-letnici Občina
Mengeš ni hotela sodelovati pri njeni ponovni postavitvi na Glavni trg.
14. Zahtevajte podatke o analizah vzorcev iz monitoring vrtin na vodovarstvenem območju
domžalskih vodnjakov in nas z njimi seznanite.
Na območju je menda pet monitoring vrtin. Dve sta vidni. Ali jih je res pet, kot je izjavil predstavnik
Publicusa. Nad in pod tovarno Lek sta vrtini. Ob cesti v Groblje je vzhodno od ceste posebna
naprava za sledenje podvodnih voda. Prosim, da pridobite podatke o razmerah v podtalnici.
15. Koliko let (od leta 2010) boste še ignorirali uzurpacijo lastnine Občine Mengeš s strani
g. Grginiča?
Prosim, da ne navajate razloge s strani poslovnega in osebnega statusa. Nedopustno je skoraj 10letna uzurpacija in neodgovorno ignoriranje na opozorila.
https://www.delo.si/novice/slovenija/sanjate-o-gradu-naprodaj-je-za-18-milijonov.html
+++ http://www.menges.si/menges-si/prva-stran/zupan-franc-jeric-na-obisku-pri-zdravkugrginiculastniku- ravbarjevega-gradu-ob-izdaji-knjige-o-njegovi-prenovi/
Spoštovani g. župan, prosim za pisne in konkretne odgovore na vprašanja in pobude. Hvala lepa!
+++ https://www.delo.si/novice/slovenija/sanjate-o-gradu-naprodaj-je-za-18-milijonov.html
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Sanjate o gradu? Na prodaj je za 18 milijonov
Tem bolj je presenetil, ko je nepričakovano oklical njegovo
prodajo.
Odpri galerijo
Vladimir Jerman
MENGEŠ – Gradovi so in. V središče pozornosti jih je z akcijsko razprodajo postavila država.
Dediščino, ki si jo je v imenu zgodovinskega materializma prilastila in jo v nekaj desetletjih večinoma
prepustila zobu časa, želi prodati. Ob člankih o grajskih podvigih državnega uradništva pa nas je
poznavalski bralec opozoril na Ravbarjev grad v Mengšu, ki ga je lastnik Zdravko Grginič obnovil in
opremil tako bleščeče, da ga s posredovanjem ljubljanske nepremičninske agencije prodaja za zares
čedne novce. Medtem ko se cena državnih gradov, ki jih trži ministrstvo za kulturo, suče od slabega
milijona za Socko v občini Vojnik do nekaj več kot poltretjega za Otočec, bo moral bodoči lastnik za
Ravbarjev grad seči mnogo globlje v mošnjiček. Odšteti bo moral kar 18 milijonov evrov!
Priklon strokovne avtoritete
O preteklosti gradu na spletni strani Občine Mengeš izvemo, da ga je Jurij Haller dal pozidati leta
1567. Pozneje so v njem poleg drugih živeli družina Hallerstein, baron Ravbar ter nazadnje družina
Stare. O novejši grajski usodi pa:
»Po drugi svetovni vojni so grad in posestvo podržavili ter vse skupaj leta 1949 kot splošno ljudsko
premoženje dodelili Državnemu podjetju za gozdne semenarne in drevesnice Ljubljana, marca 1963
pa podjetju Semesadike Mengeš. Leta 1982 je grad kupila obrtna zadruga Zora Domžale za poslovne
prostore in ga lepo obnovila. Trenutno je lastnik gradu založba Izolit iz Domžal.«

Ime Izolit je okrajšava za izobraževalno literaturo. V njenem katalogu so predvsem gradiva za
osnovnošolski pouk slovenščine in glasbene vzgoje. Čeprav je tržna konkurenca med založniki
učbenikov huda, se Izolit pohvali, da njegovo »pot do kvalitetnega učnega gradiva, ki je dolgotrajna
in pogosto zapletena, zahteva veliko timskega, interdisciplinarnega dela in predvsem veliko mero
občutka in posluha za končne uporabnike, naše najmlajše«, potrjujejo dobri poslovni rezultati. Tudi
zato se je Grginič, ki je grad kupil leta 2006, kot direktor založbe lahko uspešno lotil njegove
obnove z vrhunskimi strokovnjaki pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Sočasno z glavno stavbo je prenovil pripadajoče gospodarske objekte, asfalt pred gradom zamenjal s
kamnitimi tlakovci in dal postaviti vodnjak, ki je osrednje poslopje in dvorišče oplemeniti z grajsko
reprezentančnostjo.
Dosežek je navdušil umetnostno zgodovinarko Majo Avguštin, da je zapisala: »V veliko strokovno
zadovoljstvo mi je, da revitalizacija Ravbarjevega gradu ni nikoli v času te prenove pomenila zgolj
fizične obnove kulturnega spomenika. Prenovo je usmerjala lastnikova zavest o vrednosti gradu in
razmišljanje o vnosu ustrezne vsebine v grad.«
VEČ V TISKANI IZDAJI SLOVENSKIH NOVIC: Grginič javnega priznanja ni sprejel
+++ http://www.menges.si/menges-si/prva-stran/zupan-franc-jeric-na-obisku-pri-zdravkugrginiculastnikuravbarjevega-gradu-ob-izdaji-knjige-o-njegovi-prenovi/
ŽUPAN FRANC JERIČ NA OBISKU PRI ZDRAVKU GRGINIČU,
LASTNIKU RAVBARJEVEGA GRADU OB IZDAJI KNJIGE O
NJEGOVI PRENOVI
Zdravko Grginič je postal lastnik Ravbarjevega gradu pred petimi leti, leta 2011 je s svojim posluhom
za varovanje kulturne dediščine in izjemnimi voditeljskimi sposobnostmi uspešno zaključil večletno
prenovo gradu in celotnega grajskega posestva. Letos je bila izdana tudi knjiga z naslovom Ravbarjev
grad, avtorice mag. Maje Avguštin, posvečena temu kulturnemu in zgodovinskemu biseru, ki je do
sedaj veljal kot manj znani dvorec, prenovo gradu lahko v okviru varovanja in revitalizacije kulturne
dediščine štejemo za veliko delo ne le na občinskem, temveč tudi na državnem nivoju. Prenovljen ni
bil samo grad, pač pa tudi vsa gospodarska poslopja in celotni grajski urbanizem.
Avtorica knjige, mag. Maja Avguštin, je diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske
fakultete v Ljubljani ter se leta 2004 zaposlila na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Kranj, in prevzela mesto odgovorne konservatorke za umetnostnozgodovinsko
dediščino vzhodne Gorenjske ter mestni jedri Kamnik in Tržič.
Uspešno prenovo grajskega kompleksa odlikujejo številni pomembni konservatorski dosežki: ker je
bil grad obnovljen in delno predelan v 80. letih 20. stoletja, je lastnik financiral rekonstrukcijo
stavbnega pohištva, lesenega parketa, kamnitega tlaka v notranji veži in vseh arkadnih hodnikih. V
vseh objektih je obnovil vse inštalacije. Na novo je zasteklil arkade v gradu in osrednjem
gospodarskem poslopju. Arkadni hodnik v pritličju gradu je odprl in ga tako vsebinsko povezal z
drevoredom. S kamnitim tlakom je tlakoval grajsko dvorišče.
Začetno vodilo lastnika gradu je bilo na začetku nameniti poslovni dejavnosti (prostori Založbe
Izolit), gospodarske objekte pa predelati v hotelske sobe. Po daljšem premisleku in posvetu s
konservatorko je upošteval priporočilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da se gradu
vrne prvotna, in sicer stanovanjska namembnost. V grad se je konec leta 2010 naselil sam s svojo
družino. Gospodarska poslopja je namenil poslovni rabi.
Seja je bila zaključena ob 19.55.
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Irena Kosec

Predsedujoči
Bogo Ropotar

