URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2014, 14. februar 2014

URADNI VESTNIK
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
ODLOK
O PRODAJI BLAGA NA TRŽNIH
PROSTORIH V OBČINI MENGEŠ
1. člen
S tem odlokom se določajo območje in
pogoji za prodajo blaga na tržnih prostorih, ter pogoji in postopek za podeljevanje
zakupa, predmet zakupa in način določitve
cene zakupa tržnih mest na tržnih prostorih.
V občini Mengeš sta tržna prostora ploščad pred Gasilsko godbenim domom v
Mengšu in parkirišče pred Kulturnim domom v Mengšu ob Slovenski cesti.
Prodaja blaga na tržnem prostoru na ploščadi pred Gasilsko godbenim domom v
Mengšu je možna le po predhodnem soglasju lastnika.
Izraz »tržna mesta«, ki se uporablja v tem
odloku, pomeni prodajo blaga znotraj tržnega prostora na premičnih stojnicah,
prodaja s prodajnimi avtomati ter potujočimi prodajalnami.
2. člen
Prodajalec, ki želi prodajati na tržnem prostoru, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da predloži ustrezno potrdilo o registraciji poslovnega subjekta - Poslovni register
RS (organ ga lahko pridobi po uradni dolžnosti),
- da predloži potrdilo o lastni proizvodnji
blaga (za kmetovalce),
- da ima z Občino Mengeš sklenjeno zakupno pogodbo za tržno mesto.

b) živila in pijače, za katera so izpolnjeni
zdravstveno tehnični in higienski pogoji za
prodajo zunaj
prodajaln,
c) suho robo,
d) izdelke domače in umetne obrti,
e) cvetje, gozdne sadeže,
f) razne sadike,
g) izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Mengeš,
h) druge izdelke kulturnega, vzgojnega,
etnološkega ali estetskega pomena, če zakupna mesta niso zasedena za prodajo izdelkov od točke a do točke g tega člena.
4. člen
Tržna mesta se oddajo v zakup po predhodno izvedenem javnem razpisu, ki se objavi v glasilu Mengšan in na spletni strani
Občine Mengeš.
5. člen
Zakupniki so lahko trgovci, ki imajo lastno
proizvodnjo, razen v primeru, da gre za
prodajo ekoloških živil ali prodajo izdelkov navedenih pod točko h iz 3. člena tega
odloka, ko ni potrebno, da ima trgovec lastno proizvodnjo.
Zakupniki so lahko tudi kmetovalci ali
drugi posamezniki, če izpolnjujejo pogoje
za prodajo na tržnih mestih v skladu z veljavnimi predpisi.

V zakup se daje tržno mesto za prodajo naslednjega blaga:
a) vse vrste kmetijskih pridelkov in sadja,

8. člen
Cena zakupa se oblikuje na podlagi cene
tržnega mesta in znaša za izbrane ponudnike s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v občini Mengeš 40 % cene tržnega
mesta, za vse ostale pa 60 % cene tržnega
mesta.
Cena tržnega mesta se oblikuje na podlagi
pridobljene ponudbe za postavitev, najem
in odstranitev stojnice.
9. člen
Tržni prostor obratuje ob sobotah.
Obratovalni čas se določi v Splošnih pogojih za prodajo blaga na tržnem prostoru.
10. člen
Župan v roku 14 dni po uveljavitvi tega
odloka sprejme Splošne pogoje za prodajo
na tržnem prostoru.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja
Občinska uprava Občine Mengeš.

6. člen
Pred obravnavo prispelih vlog občinska
uprava preveri, če so vloge popolne. Pri
izboru zakupnikov tržnih mest imajo prednost lokalni ponudniki (registrirani na območju občine Mengeš).
7. člen

3. člen

enega leta. Če se sklene za krajše obdobje,
je njeno veljavnost mogoče z aneksom podaljšati, če so zahtevana potrdila še vedno
veljavna, vendar najdlje do konca tekočega leta.

Z izbranimi ponudniki se sklenejo zakupne pogodbe. Predmet zakupa je lahko
tržno mesto s stojnico ali brez nje. Zakupna pogodba se sklene najdlje za obdobje

12. člen
Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 184-23/2013
Datum: 30.1.2014
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Franc JERIČ
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 23. seji dne 30. 1. 2014
sprejel
ODLOK
O RAZVELJAVITVI ODLOKA
O PODELITVI KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE MUZEJSKE
DEJAVNOSTI NA PODROČJU
OBČINE MENGEŠ
1. člen
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
muzejske dejavnosti na področju občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 18/96), se razveljavi.

»19. a člen
Izvajalec v tekočem letu ne sme kandidirati na nobenem drugem javnem razpisu občine s področja sofinanciranja dejavnosti
in projektov.«.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 185-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) 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 23. seji dne
30. 1. 2014 sprejel
PRAVILNIK
O DOPOLNITVI PRAVILNIKA
O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH
DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju turističnih
društev v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 7/12) se za 19. členom
doda novi 19. a člen, ki se glasi:

Številka: 187-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 186-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4
(Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 popr.) 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 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
PRAVILNIK
O DOPOLNITVI PRAVILNIKA
O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI
DRUŠTEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti
društev na področju kmetijstva iz proračuna občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 6/12) se za 12. členom doda
novi 12. a člen, ki se glasi:
»12. a člen
Društvo v tekočem letu ne sme kandidirati
na nobenem drugem javnem razpisu občine s področja sofinanciranja dejavnosti in
projektov.«.
2. člen

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4
(Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 popr.) 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 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
PRAVILNIK
O DOPOLNITVI PRAVILNIKA
O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV
V OBČINI MENGEŠ
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/12)
se za 15. členom doda novi 15. a člen, ki
se glasi:
»15. a člen
Izvajalec v tekočem letu ne sme kandidirati na nobenem drugem javnem razpisu občine s področja sofinanciranja dejavnosti
in projektov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 188-23/2013
Datum: 30.1.2014

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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Franc JERIČ
župan

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4
(Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 popr.) 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 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
PRAVILNIK
O DOPOLNITVI PRAVILNIKA
O SOFINANCIRANJU
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V
OBČINI MENGEŠ
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov
v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 6/11) se za 19. členom doda
novi 19. a člen, ki se glasi:
»19. a člen
Izvajalec v tekočem letu ne sme kandidirati na nobenem drugem javnem razpisu občine s področja sofinanciranja dejavnosti
in projektov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

8/06) je Občinski svet občine Mengeš na
svoji 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
PRAVILNIK
O DOPOLNITVI PRAVILNIKA
ZA VREDNOTENJE IN
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ

V Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/10)
se za 20. členom doda novi 20. a člen, ki
se glasi:
»20. a člen
Prejemnik v tekočem letu ne sme kandidirati na nobenem drugem javnem razpisu
občine s področja sofinanciranja dejavnosti in projektov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02
– Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 –
ZOPA), Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00, 31/00) 7. člena Zakona o javnih
financah – uradno prečiščeno besedilo 4
(Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 popr.) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in

Številka: 191-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 8. člena Odloka o podelitvi
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 23. seji dne 30. 1.
2014 sprejel
SKLEP
O JAVNEM RAZPISU ZA
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE
DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K
RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI
OBČINE ZA LETO 2014
1.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 190-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Franc JERIČ
župan

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

1. člen

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 189-23/2013
Datum: 30.1.2014

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) in 2. člena Pravilnika
o podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 2/10), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 23. seji
dne 30. 1. 2014 sprejel
SKLEP
O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE
ZA LETO 2014
1.
Višina posamezne Trdinove nagrade za leto
2014 znaša 1.210,00 evrov v bruto znesku.

Priznanja Občine Mengeš se podeljuje za
prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in
polnejšemu življenju občanov, razvoju in
ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in v
širši skupnosti.
2.
Priznanja Občine Mengeš se podeljujejo
posameznikom, skupinam in pravnim osebam.
3.
Za leto 2014 bodo podeljena naslednja priznanja:
•
•
•
•

1 častni občan Občine Mengeš
1 zlato priznanje,
2 srebrni priznanje,
3 bronasta priznanja.
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- Naziv Častni občan Občine Mengeš se
podeli za izjemne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti,
oziroma posamezniku, ki je posebno
zaslužen za pomembne trajne dosežke
v razvoju, ugledu in promociji občine
in širše skupnosti in je prejemnik vsaj
enega občinskega priznanja za pomembne trajne dosežke. Naziv Častni občan
Občine Mengeš se podeli posamezniku,
občanu Mengša.
- Zlato priznanje Občine Mengeš se podeli posamezniku oziroma skupini za več
kot 30-letno delo oziroma pravni osebi
za več kot 50-letno delo.
- Srebrno priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini
za več kot 20-letno delo oziroma pravni
osebi za več kot 40-letno delo.
- Bronasto priznanje Občine Mengeš se
podeli posamezniku oziroma skupini
za več kot 15-letno delo oziroma pravni
osebi za več kot 30-letno delo.
Predlog za podelitev priznanj za pomembne trajne dosežke lahko podajo posamezniki, skupine in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v občini
Mengeš.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek oziroma naziv predlagatelja;
- ime in priimek, rojstne podatke in naslov
predlaganega kandidata oziroma naziv
in naslov pravne osebe, ki je predlagana
za priznanje;
- vrsto priznanja;
- podrobnejšo obrazložitev predloga.
Predlagatelj sebe ne more predlagati za podelitev priznanja.
Predlog za podelitev priznanja mora biti
predložen v pisni obliki najkasneje do 6.
marca 2014, v zapečateni ovojnici na naslov Občinski svet Občine Mengeš, Komisija za podelitev priznanj, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, z napisom Predlog za
podelitev priznanja.
Nepopolnih predlogov in predlogov, ki
bodo prispeli po roku, Komisija za podeljevanje priznanja ne bo upoštevala.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 23. seji dne 30. 1. 2014
sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU NADOMESTNEGA
ČLANA ODBORA ZA DRUŽBENE IN
DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 192-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 23. seji dne 30. 1. 2014
sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
VRTEC MENGEŠ
1.

1.
Občinski svet Občine Mengeš imenuje go.
Ljiljano Ošep za članico Odbora za družbene in društvene dejavnosti.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 194-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Občinski svet Občine Mengeš imenuje v
Svet zavoda Vrtec Mengeš naslednje predstavnike:
- Aleksander Sešek, Gasilska c. 57, Loka
pri Mengšu, Mengeš
- Katja Jamšek, Muljava 33, Mengeš
- Helena Šinkovec, Šubičeva 8, Mengeš
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
SKLEP
PRISTOPU H KONVENCIJI
ŽUPANOV
1.

Številka: 193-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Občinski svet Občine Mengeš se strinja s pristopom h Konvenciji županov in
pooblašča župana za podpis pristopnega
obrazca.
2.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 195-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št.
74/09 in 3/11), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2007 – UPB2, 70/2008,
22/2010) ter 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 23. seji dne 30. 1.
2014 sprejel
SKLEP
O SPREJETJU LETNEGA
POROČILA

(62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/0934, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13) 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 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
I.
Na nepremičnini; ID znak: 1940-1062/70 parcela št. 1062/7 k. o. 1940 – LOKA
(ID6277064) po katastrskih podatkih pot v
izmeri 49m2 in na nepremičnini; ID znak:
1940-1062/8-0 parcela št. 1062/8 k. o.
1940 – LOKA (ID 6277063) po katastrskih
podatkih pot v izmeri 20m2, se ukine javno dobro in tako postane lastnina Občine
Mengeš.

Občinski svet Občine Mengeš sprejme letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Mengeš
za leto 2013.
2.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 196-23/2013
Datum: 30.1.2014

Številka: 197-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1
(14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS,
111/05 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/06
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.
US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1

1.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme
Statut Občine Mengeš v I. obravnavi.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 198-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

II.
Pri nepremičnini; ID znak: 1940-1062/70 parcela št. 1062/7 k. o. 1940 – LOKA
(ID6277064) po katastrskih podatkih pot v
izmeri 49m2 in pri nepremičnini; ID znak:
1940-1062/8-0 parcela št. 1062/8 k. o.
1940 – LOKA (ID 6277063) po katastrskih
podatkih pot v izmeri 20m2, se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Mengeš
do celote.

1.

SKLEP
O SPREJEMU STATUTA OBČINE
MENGEŠ V I. OBRAVNAVI

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POSLOVNIKA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ V I. OBRAVNAVI
1.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Mengeš
v I. obravnavi.
2.

Franc JERIČ
župan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 199-23/2013
Datum: 30.1.2014

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2014, 14. februar 2014
821

Franc JERIČ
župan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 23. seji dne 30. 1. 2014 sprejel
SKLEP
O REVIZIJI IZPOLNJEVANJA
KONCESIJSKE POGODBE ZA
OPRAVLJANJE MUZEJSKE
DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI
VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE
KOT JAVNE SLUŽBE V OBČINI
MENGEŠ
1.
Naredi naj se revizija izpolnjevanja Koncesijske pogodbe za opravljanje muzejske
dejavnosti in dejavnosti varstva kulturne
dediščine kot javne službe v občini Mengeš, tako koncesionarja, kot tudi koncendenta.

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Območje obravnave obsega del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem
lokacijskem načrtu območja ME 25 Mali
Mengeš (v nadaljevanju: Odlok o OLN),
ki je bil sprejet leta 2007 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 06/2007). Odlok o
OLN umešča načrtovane ureditve v prostor, določa lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter druge
pogoje za izvajanje OLN in predstavlja
podlago za pripravo projektov za izdajo
gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov.
(2) Območje OLN je namenjeno stanovanjskim površinam in predstavlja zapolnitev še prostih površin znotraj naselja
Mengeš.
(3) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OLN je preoblikovanje dveh načrtovanih sta-novanjskih hiš na severozahodnem delu območja.
2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

(1) Območje sprememb in dopolnitev
OLN se nanaša na zemljišče parc. št. 4747
in 4712 obe k.o. Mengeš z oznako parcel v
OLN O1 in V1.
(2) Predmet sprememb in dopolnitev OLN

se nanaša na popravke tekstualnega dela
(odloka) in grafičnega dela.
(3) Ker se sprememba in dopolnitev OLN
nanaša na posamičen poseg v prostor, ki
ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih
zemljišč in objektov, se v skladu z 61.a
členom ZPNačrt, vodi po skrajšanem postopku.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se pripravile za pripravo osnovnega OLN.
(2) Dodatno se izdela:
- izsek iz hierarhično višjega akta,
- prikaz stanja prostora.
(3) Izdelajo se lahko tudi druge analize
prostora in strokovne podlage, če se v postopku ugotovi, da je to potrebno. Dodatne strokovne podlage se pripravijo med
postopkom pri-prave OLN in jih pridobi
izdelovalec OLN.
(4) Izbrani izdelovalec sprememb in dopolnitev OLN izdela ali pa najmanj koordinira
izdelavo vseh strokovnih podlag potrebnih
za izdelavo sprememb in dopolnitev OLN.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in
drugi udeleženci pri pripravi sprememb in
dopolnitev OLN.

4. člen
(roki za pripravo)

Številka: 200-23/2013
Datum: 30.1.2014
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.list RS, št.
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKK-C,
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.
US: U-I-43/13-8) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 03/01, 08/06) župan Občine
Mengeš sprejme
SKLEP
O ZAČETKU PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA
NAČRTA OBMOČJA
ME 25 MALI MENGEŠ

izdelava osnutka sprememb OLN in priprava gradiva za
pridobitev smernic NUP ter odločitve MKO o izvedbi CPVO

februar 2014

pregled in uskladitev smernic NUP ter izdelava
dopolnjenega osnutka

februar / marec 2014

javna razgrnitev in javna obravnava in prvo branje na OS

marec 2014

priprava stališč do pripomb in predlogov

april 2014

izdelava predloga sprememb OLN in pridobitev mnenj NUP

april / maj 2014

izdelava usklajenega predloga sprememb OLN in sprejem na
OS v drugem branju

maj / junij 2014

objava v uradnem glasilu

junij 2014

Predvideni roki za pripravo sprememb OLN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih
zunanjih okoliščin.
Če bo za spremembo OLN potrebno izvesti postopek CPVO se v skladu z zakonom postopek ne vodi po skrajšanem postopku, roki njegove priprave pa ustrezno podaljšajo.
V tem primeru bo, kot dodatna faza k dopolnjenemu osnutku potrebno izdelati okoljsko
poročilo.
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5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pripravljavec sprememb OLN je Občina Mengeš. Nosilci urejanja prostora,
ki v postopku priprave sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag
in mnenj so:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje (področje
voda),
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Kranj,
- Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.,
- Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
- Petrol d.d., Ljubljana,
- Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja,
- Občina Mengeš (javna razsvetljava,
ceste).

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 3503-2/2014
Mengeš, dne 30.1.2014
Franc JERIČ
Župan

(2) Če se v postopku priprave sprememb
OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se njihove
smernice in mnenja pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo, v
skladu z drugim odstavkom 58. člena
in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt,
podati smernice k osnutku in mnenja k
predlogu sprememb OLN v 15 dneh od
prejema poziva. V primeru uvedbe postopka CPVO se v skladu z zakonom postopek ne vodi po skrajšanem postopku,
roki za pridobitev smernic in mnenj pa se
podaljšajo na 30 dni.
6. člen
(obveznost financiranja)
Izdelavo sprememb in dopolnitev OLN v
celoti financira investitor.
7. člen
(veljavnost in objava sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in v svetovnem spletu.
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