URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 4/2013, 1. julij 2013

URADNI VESTNIK
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10ZUKN in 57/011) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na 20. svoji seji dne 20.
junija 2013 sprejel
ODLOK
O PREDMETU IN POGOJIH
ZA DODELITEV KONCESIJE
ZA OPRAVLJANJE REDNEGA
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH
JAVNIH CEST IN DRUGIH
PROMETNIH POVRŠIN
V OBČINI MENGEŠ
I. Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest in izbirne lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad
vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna
služba) na območju občine Mengeš (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
• dejavnosti, ki so predmet javne službe;
• območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov;
• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
• javna pooblastila koncesionarju;
• splošni pogoji za izvajanje javne službe
in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo
zagotavljajo;
• vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja;
• začetek in čas trajanja koncesije;
• viri financiranja javne službe;
• način plačila koncesionarja;
• nadzor nad izvajanjem javne službe;

• prenehanje koncesijskega razmerja;
• organ, ki opravi izbor koncesionarja;
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
• druge sestavine, potrebne za določitev in
izvajanje javne službe.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
II. Predmet javne službe
3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
• redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih javnih cest;
• vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje
drugih prometnih površin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih
cest iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih
cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem
javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah.
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin
iz prvega odstavka tega člena obsega vzdrževanje:
• odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in
podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
• podhodov in nadhodov za pešce;
• kolesarskih stez in pločnikov;
• zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.
III. Območje izvajanja javne
službe, uporabniki in razmerja do
uporabnikov

4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine. Koncesija se podeli posebej
za letno in posebej za zimsko vzdrževanje
občinskih cest.
5. člen
(uporabniki in razmerja do uporabnikov)
Občinske javne ceste in druge prometne
površine so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak
prosto uporablja na način in pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in
pravili cestnega prometa.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna
oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane
gospodarske javne službe. Koncesionar je
lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa
drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesionirane gospodarske javne službe, so:
• da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe;
• da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne
službe;
• da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe;
• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje
dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti:
• izvedbeni program rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini z oceno stroškov;
• izvedbeni program izvajanja zimske
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službe z oceno stroškov;
• izvedbeni program obnovitvenih del na
občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah z oceno stroškov.
V. Javna pooblastila koncesionarju
7. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki se nanašajo na:
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
VI. Splošni pogoji za izvajanje javne
službe
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje cest, in
zakonom, ki ureja področje varnosti cestnega prometa, ter podzakonskimi akti,
sprejetimi na njuni podlagi.
VII. Obseg monopola
9. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti
javne službe iz prvega člena tega odloka
na celotnem območju občine se podeli
enemu koncesionarju za izvajanje letnega
vzdrževanja in enemu za zimsko vzdrževanje cest.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti
javne službe na celotnem območju občine
iz 1. člena tega odloka.
VIII. Začetek in čas trajanja koncesije
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.

11. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
IX. Viri financiranja j
avne službe
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna občine
in iz drugih virov.
X. Nadzor nad izvajanjem
gospodarske javne službe
13. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave
občine in občinski svet občine.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske
uprave.
XI. Prenehanje koncesijskega
razmerja
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
• s prenehanjem koncesijske pogodbe,
• z odkupom koncesije,
• z odvzemom koncesije,
• s prevzemom javne službe v režijo,
• v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
• po preteku časa, za katerega je bila
sklenjena;
• z odpovedjo;
• z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe in druge medsebojne pravice
in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski
pogodbi.

16. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar
preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije,
koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske
pogodbe:
• če ne začne z izvajanjem dejavnosti
javne službe v za to določenem roku;
• če je v javnem interesu, da se dejavnost
preneha izvajati kot gospodarska javna
služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
• če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so
povzročene motnje v izvajanju dejavnosti;
• če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta;
• zaradi ponovljenih in dokazanih grobih
kršitev predpisov in določil koncesijske
pogodbe;
• če koncesionar kot fizična ali pravna
oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred
odvzemom koncesije dati primeren rok
za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete
alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega
člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb.
18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno
službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo
v koncesijski pogodbi.
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XII. Način podelitve koncesije
19. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na
podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletnih straneh
občine.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega
koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem
koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

dva člana. Vsi člani strokovne komisije
morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega
področja, da omogočajo strokovno presojo
vlog. V primeru izvedbe skupnega javnega
razpisa iz 20. člena tega odloka mora imeti
občina vsaj enega predstavnika v strokovni
komisiji, ki ga imenuje župan.
XIII. Organ, ki opravi izbor
koncesionarja
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z
upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22.
člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo
vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku
javnega razpisa, položaj stranke v upravnem postopku.

21. člen
(vsebina javnega razpisa)

XIV. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob
smiselni uporabi zakona, ki ureja področje
o javno-zasebnem partnerstvu.

24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine. V koncesijski pogodbi se
določi, da večino tveganja v zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar.
Koncesionar prevzame odgovornost za
stalno prevoznost cest.

(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu. Kot merilo se lahko
določi le ekonomsko najugodnejša ponudba.
(4) V skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, je vzdrževanje cest storitev iz seznama B-kategorija 27.
22. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu
z določili zakona, ki ureja javno zasebno
partnerstva in smiselni uporabi zakona, ki
ureja javno naročanje.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno
ponudb imenuje župan občine strokovno
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in

XV. Druge sestavine, potrebne za
določitev in izvajanje javne službe
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje
javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih
možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi
višje sile.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so
nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko
razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za
ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali
drugim osebam.
4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne
zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent
s prevzemom javne službe v režijo ali na
drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za
ravnanje koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim
osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali
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drugim osebam, in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVI. Končna določba
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 158-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc Jerič
župan

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena
Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list
RS, št. 109/10), drugega odstavka 3. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10ZUKN in 57/11) 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/95,
1/00, 5/01) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06) ter v skladu z določili Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 62/98
in 109/10-ZCes-1) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 20. seji dne 20. junija
2013 sprejel
ODLOK
O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH
JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI MENGEŠ
I. Splošne določbe
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih
cest in izbirne lokalne gospodarske javne

službe vzdrževanja prometnih površin,
objektov in naprav na, ob ali nad vozišči
državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba)
na območju občine Mengeš (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
• organizacijska in prostorska zasnova
opravljanja javne službe;
• vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova
prostorska razporeditev;
• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
• pravice in obveznosti uporabnikov;
• viri financiranja javne službe;
• vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so v
lasti občine, ter del javne lastnine, ki je
javno dobro, in varstvo, ki ga uživa;
• nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne
službe iz prvega člena tega odloka, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka.
4. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo
enak pomen, kot je določen z zakonom, ki
ureja javne ceste.
II. Organizacijska in prostorska zasnova
opravljanja javne službe
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka se
opravlja kot koncesionirana gospodarska
javna služba. Občina lahko podeli posebej
koncesijo za zimsko in posebej za letno
vzdrževanje cest.
(2) Koncesijo za opravljanje javne službe
iz prvega odstavka tega člena podeljuje
občina.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz prvega odstavka tega člena se
opravi na podlagi javnega razpisa. Izbiro

koncesionarja opravi občinska uprava občine.
(4) Opravljanje javne službe iz 1. člena
tega odloka se izvaja na celotnem območju
občine.
III. Vrste in obseg storitev javne službe
ter njihova prostorska razporeditev
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih
cest po tem odloku obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki
zagotavlja varnost in prevoznost javnih
cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vzdrževanje drugih prometnih površin
obsega vzdrževanje prometnih površin,
objektov in naprav na, ob ali nad voziščem
državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, in sicer:
• odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in
podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
• podhodov in nadhodov za pešce;
• kolesarskih stez in pločnikov;
• zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.
1 Redno vzdrževanje občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin
7. člen
(redno vzdrževanje občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin izvaja
koncesionar v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin v občini
za prihodnje leto pripravi koncesionar in ga
posreduje v uskladitev strokovnim službam
občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini je ocena stroškov
rednega vzdrževanja. Izvedbeni program
vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s
sprejetim proračunom za prihodnje leto.
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(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin obsega:
1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje talne in vertikalne
prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in
ureditev,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednosti,
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin,
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter
objektov in naprav na drugih prometnih
površinah,
12. intervencijske ukrepe in
13. zimsko službo.
8. člen
(pregledniška služba)
(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na občinsko javno cesto in promet na njej, ter
preverjati (vizualni pregled) stanje vseh
sestavnih delov občinske javne ceste in
drugih prometnih površin.
(2) Pregledniška služba opravlja tudi
manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela
na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti
na predpisani način ter jih enkrat mesečno
posredovati strokovni službi občine.
(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili
predpisov o cestah in varnosti cestnega
prometa, je pregledniška služba dolžna
opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja za ceste, pri večjih kršitvah pa
tudi policijo.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede
občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in
v drugih primerih, ki lahko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej, se
pogostost in obseg pregledov prilagodita
razmeram. Pregled se opravi takoj, ko
to omogočajo vremenske razmere ali ko
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko
ogrožena varnost preglednika.

(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj
enkrat mesečno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba preveriti
zlasti elemente, ki so bistvenega pomena
za stabilnost, funkcionalnost in trajnost
objekta in naprave ter varnost prometa.
9. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin,
ki so sestavni del občinske javne ceste, in
drugih prometnih površin obsega čiščenje
teh površin ter popravila lokalnih poškodb,
kot so krpanje udarnih jam in mrežastih
razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje
zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s
peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin
se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno,
se lahko poškodbe začasno popravijo tudi
z drugim primernim materialom.
10. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba
vozišča in ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode
z vozišča in ne sme biti manjši kot 4 % in
ne večji kot 10 %. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema
ter cestne naprave in ureditve na bankinah.
11. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja občinske javne ceste mora
biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje
vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za
odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti
tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih
voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih
delov občinske javne ceste zagotovljeno
regulirano odvajanje vode.
12. člen
(redno vzdrževanje brežin)

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na
njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke
zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve
za zadrževanje nestabilnega materiala) v
takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne
ceste.
13. člen
(redno vzdrževanje talne in vertikalne
prometne signalizacije in opreme)
Redno vzdrževanje talne in vertikalne
prometne signalizacije in opreme obsega
čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali
popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema
na občinskih javnih cestah mora biti redno
vzdrževana tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost
cestnega prometa in predpisov o prometni
signalizaciji in opremi cest.
14. člen
(redno vzdrževanje cestnih naprav in
ureditev)
Cestne naprave in ureditve morajo biti
vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo,
je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve
in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne
naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno cesto in so namenjeni
urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad
stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave, energetski kabli,
prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih,
morajo biti vzdrževani v skladu z navodili
in predpisi za delovanje teh naprav.
15. člen
(redno vzdrževanje vegetacije)
Na površinah, ki so sestavni del občinske
javne ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in
seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana
preglednost, da sta omogočena pregled in
dostop do cestnih objektov, da so vidne in
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dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve.
Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na
njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s
pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev
za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno
uporabljati.
16. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim
trikotnikom in pregledno bermo, morajo
biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s
predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede
na terenske razmere zagotovljena največja
možna preglednost.
17. člen
(čiščenje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin)
Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in
drugih javnih površin se čistijo tako, da se
odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na
varnost prometa, funkcionalnost in urejen
videz ceste ter varovanje okolja.
18. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter
objektov in naprav na drugih prometnih
površinah)
(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na
drugih prometnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu ali napravi
in prostoru okoli objekta oziroma naprave
pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki,
ki lahko negativno vplivajo na stabilnost,
funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter varnost prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih
objektov ter objektov in naprav na drugih
prometnih površinah sodi zlasti čiščenje:
• prometnih površin in prometne opreme
na objektu;
• prostora neposredno okoli objekta ali
naprave;
• ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta;
• naprav za odvodnjavanje,
• naplavin, nanosov in drugega materiala,
ki lahko ogroža objekt oziroma napravo
ali promet, in popravila:
• poškodb prometnih površin (krpanje

udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje
neravnin),
• posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila
zaščitne plasti armature itd.).
19. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih
dogodkov na občinskih javnih cestah. O
izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno
službo občine, kadar je ogrožen ali oviran
promet, pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje,
poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri
težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je
koncesionar dolžan nemudoma odpraviti
vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti),
zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet
ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:
• označiti ovire in zavarovati promet s
predpisano prometno signalizacijo,
• izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
• vzpostaviti prevoznost ceste, če je to
možno.
20. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti
in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in varnega
prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih
pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko
ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15.
marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom
zimske službe, ki ga pripravi koncesionar
in ga posreduje v uskladitev strokovnim
službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavi del izvedbenega programa
zimske službe za prihodnje leto je ocena
stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske službe za prihodnje leto se
uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo zlasti:
• organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti koncesionarja;
• razpored pripravljalnih del,;
• načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za
izvajanje zimske službe (cestne baze);
• razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del;
• dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin;
• načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega;
• mesta in način izločanja posameznih
vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti;
• način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se
omogoči učinkovito delo zimske službe.
Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki
se nanašajo na:
• pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala;
• pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije
na nevarnih mestih, postavitev snežnih
kolov, namestitev naprav in ureditev za
zaščito pred snežnimi zameti) in
• usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni
deli cest posipajo proti poledici. Mesta in
način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon
in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora koncesionar namestiti
dopolnilno prometno signalizacijo, ki na
to nevarnost opozarja.
(5) Okolju neprijazna topilna sredstva za
sneg in led je dovoljeno uporabljati le v
minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo
natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati
količino topilnega sredstva, ki je že na
vozišču.
(6) Vzdrževanje prevoznosti posameznih
občinskih javnih cest v zimskih razmerah
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je opredeljeno s prednostnimi razredi, v
katere so občinske javne ceste razvrščene
glede na kategorijo, gostoto in strukturo
prometa, geografsko-klimatske razmere
in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih javnih cest po prednostnih razredih
določi strokovna služba občine tako, da je
zagotovljena usklajena prevoznost cestne
mreže.
(7) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar s cest odstraniti ostanke posipnih
materialov (peska), začasno dopolnilno
prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za
zavarovanje ceste in prometa v zimskem
obdobju.

22. člen
(evidence)

občine, ter del javne lastnine, ki je javno
dobro, in varstvo, ki ga uživa

(1) Koncesionar mora voditi evidence v
skladu s predpisi, ki veljajo za področje
izvajanja javne službe.

27. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)

(2) Koncesionar sprotno vodi in vzdržuje
kataster talne in vertikalne prometne signalizacije.

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo
občinske javne ceste. Občinske javne ceste
so last občine in del javne lastnine.

23. člen
(javna obvestila in naznanila)

(2) Občinske javne ceste sestavljajo:
• cestni svet;
• cestno telo;
• cestišče;
• brežine cest;
• cestni objekti;
• prometna signalizacija in prometna
oprema;
• cestni priključki do meje cestnega sveta;
• naprave za odvodnjavanje ceste;
• servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusno obračališče
ipd.);
• servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter
nadzor prometa;
• funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev,
namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru
prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste
in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.

2 Obnavljanje občinskih javnih cest

Koncesionar mora uporabnike občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin z
naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in uporabnosti drugih prometnih
površin.

21. člen
(obnovitvena dela)

V. Pravice in obveznosti uporabnikov

(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela,
katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se
občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali
poškodovanosti cest ter glede na potrebo
po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih
javnih cestah in javnih površinah je sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih del na občinskih javnih cestah,
ki ga pripravijo strokovne službe občine
oziroma koncesionar v skladu s sklenjeno
koncesijsko pogodbo. Če izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah sestavi koncesionar, ga mora
posredovati strokovnim službam občine
v uskladitev do 1. septembra tekočega
leta. Sestavni del izvedbenega programa
obnovitvenih del na občinskih javnih cestah je ocena stroškov obnovitvenih del.
Izvedbeni program obnovitvenih del na
občinskih javnih cestah za prihodnje leto
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del se opravi ob prisotnosti pooblaščene osebe občinske uprave.
IV. Pogoji za zagotavljanje in uporabo
javnih dobrin

24. člen
(pravice uporabnikov občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin)
Občinske javne ceste in druge prometne
površine so prometne površine splošnega
pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak
prosto uporablja na način in pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in
pravili cestnega prometa.
25. člen
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin)
Uporabnik občinske javne ceste oziroma
druge prometne površine mora pristojni
strokovni službi občine sporočiti vsako
poškodbo ali spremembo na občinski javni
cesti ali prometni površini, ki lahko vpliva
na varno odvijanje prometa na občinskih
javnih cestah in drugih prometnih površinah v občini.
VI. Viri financiranja javne službe
26. člen
(viri financiranja storitev)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz proračuna občine in
drugih virov.
VII. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last

28. člen
(javno dobro)
(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so javno dobro in so izven
pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti mogoče pridobiti stvarne pravice pod pogoji, določenimi
z zakonom.
VIII. Nadzor nad izvajanjem določil
odloka
29. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega
odloka izvajata pristojni občinski inšpektor za ceste in občinska uprava Občine v
skladu z določili zakona, ki ureja ceste in
zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
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(2) Pristojna služba občinske uprave ima
pravico kadarkoli vpogledati v evidence,
ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
IX. Končni določbi
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati Odlok o urejanju in vzdrževanju
javnih površin in izvajanju zimske službe
v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 24/97).
31. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 20. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/2008) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06)
je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 20. seji, dne 20. junija 2013
sprejel
ODLOK
O POIMENOVANJU ULICE V
UREDITVENEM OBMOČJU
ME23/2 – S
PRI CEGVENCI ZAHOD
MENGEŠ
1. člen
V Občini Mengeš se na ureditvenem
območju ME23/2-S Pri Cegvenci zahod Mengeš poimenuje ulica:
- Pri bajerju.
2. Člen

Številka: 159-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc Jerič
župan

Vse postopke v zvezi s poimenovanjem ulic v skladu s tem Odlokom
opravi Geodetska uprava Republike

Slovenije, Območna geodetska uprava
Ljubljana.
Stroške za izdelavo in za postavitev
tabel z imenom ulice nosi Občina
Mengeš.
3. Člen
Z uveljavitvijo tega Odloka preneha
veljati Odlok o poimenovanju ulice v
ureditvenem območju ME23/2 – S pri
Cegvenci zahod Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/2012).
4. člen
Ta Odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 160-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc Jerič
župan

Na podlagi 80. č člen Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 - popravek), Uredbe o
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 132/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl.
US in 38/10-ZUKN) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 20. redni seji, dne 20. junija 2013, sprejel
LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2013
Pravna oseba
Veterina Kamnik, d.o.o.

Poslovni delež Občine
Občina Mengeš razpolaga s
poslovnim deležem v višini
6.6775%, kar v nominalnem
znesku predstavlja 7.629,02
evrov.

Način prodaje
Občina Mengeš bo prodala celotni poslovni delež (100%). Predvideva
se skupna prodaja (poleg Občine Mengeš še Občina Kamnik, Občina
Komenda in Občina Moravče) po metodi javne ponudbe, in sicer na
podlagi usklajenega posameznega programa prodaje in predhodne
cenitve vrednosti kapitalske naložbe.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 161-20/2013
Datum: 20. 6. 2013

Franc Jerič
župan
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Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11in 57/12) in sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 26. 9. 2012 je Svet Ljubljanske urbane regije na svoji seji dne 4. 4. 2013 sprejel skupno listo kandidatov za člane
Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije, katero je potrdil Občinski svet Občine Mengeš na svoji 20. redni seji, dne 20. junija 2013
SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Ime in priimek

Funkcija

Predlagatelj

PREDSTAVNIKI OBČIN
1.
Andrej Ocepek
Župan
2.
Metod Ropret
Župan
3.
Janez Pavlin
Župan
4.
Franc Setnikar
Župan
5.
Primož Zupančič
Župan
6.
Andreja Pogačnik Jarc Podžupanja
7.
Dr. Peter Verlič
Župan
8.
Janko Jazbec
Župan
9.
Janez Cimperman
Župan
10. Dušan Strnad
Župan
11. Marjan Šarec
Župan
12. Tomaž Drolec
Župan
13. Franci Rokavec
Župan
14. Zoran Janković
Župan
15. Berto Menard
Župan
16. Mladen Sumina
Župan
17. Matej Kotnik
Župan
18. Stanislav Žagar
Župan
19. Franc Jerič
Župan
20. Martin Rebolj
Župan
21. Ivan Jordan
Župan
22. Milan Izlakar
Župan
23. Anton Peršak
Župan
24. Anton Zakrajšek
Župan
25. Aco Franc Šuštar
Župan
26. Janko Skodlar
Podžupan
PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA
27. Marta Turk
Predsednica Upravnega odbora GZS Zbornice
Osrednjeslovenske regije
28. Primož Rot
Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota
Ljubljana – pomočnik direktorja
29. Slavko Dolinšek
Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani – direktor
30. Boštjan Kočar
Lambda Group d.o.o. Radomlje – direktor
31.

Darko Tanko

LUZ d.d. – vodja projektov

32.

Anton Horjak

Horjak Precise, d.o.o. Domžale – direktor

33.

David Kogovšek

34.

Stane Kovač

35.

Mitja Novak

Telekom Slovenije d.d. – direktor enote za
prodajo poslovnim uporabnikom
Samostojni podjetnik, Član upravnega odbora
OOZ Domžale
Livarstvo Novak

36.

Irena Tonin

Sekretarka OOZ Kamnik

Občina Borovnica
Občina Brezovica
Občina Dobrepolje
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Občina Dol pri Ljubljani
Občina Domžale
Občina Grosuplje
Občina Horjul
Občina Ig
Občina Ivančna Gorica
Občina Kamnik
Občina Komenda
Občina Litija
Mestna občina Ljubljana
Občina Logatec
Občina Log-Dragomer
Občina Lukovica
Občina Medvode
Občina Mengeš
Občina Moravče
Občina Škofljica
Občina Šmartno pri Litiji
Občina Trzin
Občina Velike Lašče
Občina Vodice
Občina Vrhnika
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
GZS – ZBORNICA OSREDNJESLOVENSKE
REGIJE
Območna obrtno - podjetniška zbornica Domžale
Območna obrtno - podjetniška zbornica Grosuplje
Območna obrtno - podjetniška zbornica Kamnik
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37.
38.

Igor Kajtna
Andrej Stritar

Podjetnik
Mizar, predsednik OOZ Ljubljana Vič

39.

Bogdan Oblak

40.
41.

Simon Hlebec
Janez Beja

42.

Jože Benec

43.
44.
45.
46.

Nina Potisek
Srečko Bukovec
mag. Trajče Andonov
Franci Malis

47.
48.

Janko Kramžar
Hrvoje Drašković

49.

Krištof Mlakar

50.
51.

mag. Iztok Lesjak
mag. Zlata Ploštajner

Oblak Commerce d.o.o. – direktor in lastnik,
predsednik OOZ Logatec
Vrtnarstvo Hlebec
Predsednik Območne enote Ljubljana Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
KGZS – Zavod Ljubljana – direktor in vodja
Območne enote Ljubljana Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Petrol d.d. – direktorica pravnega področja
Mercator d.d. – vodja projektov
Makedonija Trade d.o.o. – prokurist
BTC d.d. – vodja Sektorja za organizacijo,
razvoj in nove medije
Snaga Javno podjetje d.o.o. – direktor
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. –
direktor
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. –
direktor
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. – direktor
Univerza v Ljubljani

52.

Viljenka Markič – SiZdruženje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana –
moneti
vodja izobraževalnega centra
PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ
53. Ana Mislej
TD Šmarje Sap
54. Anamarija Slabe
Inštitut za trajnostni razvoj
55. Andrej Klemenc
Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za
vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega
prometa
56. Gabrijela Babič
Vodja Stičišča NVO osrednje Slovenije
57. Jelka Lorenčič Kožman Tajnik – Balinarsko športno društvo Logatec
58. Jože Ocepek
Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje«, Lukovica
59. Jože Starič
Društvo za ohranjanje dediščine
60. Jurček Nowakk
PD Moravče
61. Katarina Bervar Sternad Pravno-informacijski center
62. Matej Ogrin
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
63. Nataša Frank
Modelarski klub Vrhnika
64. Primož Jamšek
Slovenska filantropija
65. Sašo Nožič Serini
Študentska organizacija Komenda

Območna obrtno - podjetniška zbornica Litija
Ljubljanske OOZ Bežigrad, Šiška, Center, Moste,
Vič
Območna obrtno - podjetniška zbornica Logatec
Območna obrtno - podjetniška zbornica Vrhnika
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Svet
območne enote Ljubljana
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Svet
območne enote Ljubljana
Trgovinska zbornica Slovenije
Trgovinska zbornica Slovenije
Trgovinska zbornica Slovenije
BTC d.d.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Univerza v Ljubljani – pomočnik glavnega tajnika univerze – koordinator projektov
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana

Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije

TRAJANJE MANDATA
Mandat članov je enak programskemu obdobju 2014–2020.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 162-20/2013
Datum: 20. 6. 2013

Franc Jerič
župan
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04
in 126/07) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06 ) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 20. redni seji dne 20.
junija 2013 sprejel naslednji
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Na nepremičnini parc. št. 2832/17 k. o.
Mengeš, 1938 Mengeš (ID znak 19382832/17-0), po katastrskih podatkih v izmeri 126m2, se ukine javno dobro in tako
postane lastnina Občine Mengeš.
II.
Pri parc. št. 2832/17 k. o. Mengeš, 1938
Mengeš (ID znak 1938-2832/17-0), po
katastrskih podatkih v izmeri 126m2 se
vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Mengeš do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 163-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc Jerič
župan

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 114/06),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06) in 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 20/97, 5/08, 2/10 in 6/11) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 20.
redni seji dne 20. junija 2013 sprejel
SKLEP
O PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN SREDSTEV
IZ LETA 2012 V OSNOVNI ŠOLI
MENGEŠ

I.
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta
2012 v višini 6.870,04 € se nameni za nakup opreme v letu 2013.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 164-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc Jerič
župan

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 163-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc Jerič
župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06) in
34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 72/05,
82/05, 76/08, 77/09 (79/09 popr.), 102/09)
in 105/10) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 20. redni seji dne 20. Junija
2013 sprejel

SKLEP
O POTRDITVI SISTEMIZACIJE
DELOVNIH MEST V VRTCU
MENGEŠ IN POVEČANJU ŠTEVILA
OTROK V VSEH ODDELKIH

I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s
predlagano sistemizacijo delovnih mest v
Vrtcu Mengeš za šolsko leto 2013/2014.
II.
Število otrok v vseh oddelkih Vrtca Mengeš se lahko poveča za največ 2 otroka.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,
76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9,
79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 20. redni seji, dne 20. junija 2013
sprejel
SKLEP
O UREDITVI NADOMESTNE
SPREHAJALNE POTI OB PŠATI
I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša z
menjavo nepremičnine parc. št. 16/2, k.o.
Mengeš, ki je v lasti Občine Mengeš in ki
v naravi predstavlja drevored Ravbarjevega gradu, po katerem teče tudi kategorizirana občinska javna pot št. 753473, z
nadomestno sprehajalno potjo (v nadaljevanju: sprehajalna pot), katero namerava
zgraditi lastnik Staretovega gradu gospod
Zdravko Grginič (v nadaljevanju: investitor), in sicer ob izpolnjenih pogojih iz tč.
II. tega sklepa.
II.
Sprehajalna pot mora biti zgrajena na parceli št. 15/7, k.o. Mengeš in mora potekati
v trasi od severnega roba parcele št. 14/5
k.o. Mengeš, po mostu preko Pšate (most
mora biti lesene konstrukcije, širok 1.8 m;
tip mostu je razviden iz priložene skice,
zgraditi ga mora investitor) po parceli št.
15/7, k.o. Mengeš in se mora na njenem
severnem delu legalno navezati na parcelo št. 2925/36 k.o. Mengeš. Navezava na
navedeno parcelo je lahko preko parcele
št. 15/4, k.o. Mengeš (v tem primeru mora
ustrezni del te parcele investitor pridobiti
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v last) in obstoječega mostu čez Pšato ali
pa z izgradnjo novega mostu (ki ga mora
poleg obstoječega, zgraditi investitor in
mora biti enak most čez Pšato pri parceli
št 14/5, k.o. Mengeš) čez Pšato in legalno navezavo na parcelo št. 2925/36, k.o.
Mengeš.
Sprehajalna pot mora biti v celotni trasi
(od severnega roba parcele št. 14/5, k.o.
Mengeš do navezave na parc. št. 2925/36,
k.o. Mengeš) legalno zgrajena v skladu
z idejno zasnovo projekta: Rekreacijska
pot ob Pšati na severnem delu Mengša,
projektant ICRO Domžale, projekt št.
206/11, julij 2011 (ureditev fitnesa na
prostem, brežin in otroškega igrišča je iz
ureditve izvzeta), vendar z dodatno zahtevo, da se na meji parcele št. 15/7, k.o.
Mengeš in 15/8, k.o. Mengeš (v primeru,
da bo pot potekala tudi po delu parcele št.
15/4, k.o. Mengeš pa tudi na tem delu) postavi pletena mrežna ograja (cinkana ali
plastificirana) v višini 1.5 m.
Vse stroške projektne dokumentacije in
izvedbe del potrebne za izgradnjo sprehajalne poti, v celoti nosi investitor in niso
predmet kakršnih koli zahtevkov z njegove strani nasproti Občini Mengeš. Občina Mengeš bo po pridobitvi uporabnega
dovoljenja ukinila kategorizirano občinsko javno pot št. 753473 na nepremičnini parc. št. 16/2, k.o. Mengeš in jo nato
zamenjala za sprehajalno pot oziroma za
nepremičnine na katerih bo sprehajalna
pot zgrajena in mora biti prosta vseh bremen. Zamenjava nepremičnin mora biti
brez kakršnih koli medsebojnih obveznosti ali terjatev iz tega naslova prav tako se
mora investitor odpovedati kakršnimkoli
zahtevkom iz naslova ureditve drevoreda
Staretovega gradu nasproti Občini Mengeš.
III.
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa je v
pristojnosti župana.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in velja do 30.09.2014.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 165-20/2013
Datum: 20. 6. 2013
Franc JERIČ
župan
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