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URADNI VESTNIK
URADNI POPRAVEK
Zaradi napake v objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 7/2011 z dne 11. november 2011 ponovno objavljamo
Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu (OLN)
za območje urejanja ME 23/2-S Pri Cegvenci zahod Mengeš.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo 2 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 9. redni seji dne 20.10.2011
sprejel
TEHNIČNI POPRAVEK
ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU (OLN) ZA OBMOČJE UREJANJA ME 23/2-S PRI CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/06)
1. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za območje urejanja ME 23/2-S pri Cegvenci zahod Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/06), v nadaljnjem besedilu: OLN), se v besedilnem delu OLN, v poglavju Lokacijski in projektni pogoji za gradnjo
enodružinskih stanovanjskih objektov, obstoječa tabela nadomesti z novo:
TIP

OSNOVNI TLORISNI
GABARIT

TOLERANCA ZA
TLORISNI GABARIT

VIŠINSKI GABARIT

VIŠINA KAPI NAD
KOTO PRITLIČJA

A

14,0m X 10.0m

+/- 15%

P+1

P+1 max 6,00 m

P+M

P+M max 4,20 m

B

12,0m X 8.00m

+/- 10%

P+M

max 4.20 m

C

23,30 X 11.40 m

- 10%

P+M

max 4.20 m

D

27,10 X 8,60 m

- 10%

P+M

max 4.20 m

2. člen
V besedilnem delu OLN, v poglavju
Oblikovanje streh se v prvem stavku
beseda »pravilne« nadomesti z besedo
»simetrične.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Frčada predstavlja odprtino v strehi za
potrebe izvedbe oken, ki osvetljujejo
mansardne prostore. Obodne vertikalne
stranice so vzporedne oziroma pravokotne
glede na fasadni zid.
Streha frčade je lahko:
- simetrična dvokapna streha enakega naklona in kritine kot osnovna streha, sleme
frčade je pravokotno na fasadni zid,
- ravna streha ali streha z naklonom do 6
stopinj.
Frčada ne sme segati do slemena. Takšne

frčade se lahko izvedejo tudi kot vogalni
zaključek strehe v smislu sodobne zasnove
objekta.
Vse frčade na istem objektu morajo biti
enako oblikovane.«.
3. člen
V besedilnem delu OLN se v poglavju
Višinske ureditve, za tabelo doda nov
stavek, ki se glasi:
»Za koto pritličja vseh objektov velja toleranca do + 50,00 cm.«.
4. člen
List 4.2. grafičnega dela OLN ne določa
maksimalnih vertikalnih gabaritov objektov, ti so določeni v poglavju Lokacijski
pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo.

5. člen
Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 65-9/2011
Datum: 20.10.2011
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Franc JERIČ
ŽUPAN

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo
(ZJN-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/2011)
in 45. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06) je župan Občine Mengeš, dne 12.
12. 2011 sprejel
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mengeš
v obdobju januar–marec 2012
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno
financiranje Občine Mengeš (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu
Občine Mengeš za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov Občine Mengeš je določen v skladu z Zakonom o javnih financah
– uradno prečiščeno besedilo (ZJN-UPB4)
(Uradni list RS, št. 11/2011, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Od-

loka o proračunu Občine Mengeš za leto
2011 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
7/11).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela
proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo
porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2011.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za
namenske prejemke in izdatke, ki so tako
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v
začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za
izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mengeš za
leto 2011.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko

neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini
opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene s tem sklepom. Po
preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v
proračun tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko
Občina Mengeš zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.

Številka: 410-8/2011
Datum: 12.12.2011
Župan Občine Mengeš
Franc Jerič

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 4. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih (Uradni list RS,
št. 49/97 in 113/09) 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 10. redni seji dne 15.12.2011 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA
O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE MENGEŠ
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/08, v nadaljnjem besedilu: odlok) se v
6. členu v tabeli »Javne poti v občini Mengeš so:« črta zapis pod zaporedno številko 113, ostali zapisi se ustrezno preštevilčijo.
Za zaporedno številko 59, se doda nov zapis pod zaporedno številko 59.1 in v zadnji vrstici tabele obstoječi zapis nadomesti z naslednjim:

Zap. št.

59.1

Številka ceste Začetek ceste
ali odseka
ali odseka

753273

753270

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste ali
odseka v občini [m]

Namen
uporabe

Preostala dolžina ceste v
sosednji občini [m]

ZADRUŽNIŠKA ULICA

HŠ 48

27

V

0

38.992

m

2.426

DOLŽINA SKUPAJ
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2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 70-10/2011
Datum: 15.12.2011

Franc JERIČ
ŽUPAN

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni
list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in
30/2011 odl. US) ter 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 10.
redni seji dne 15.12.2011 sprejel
ODLOK
O RAZGLASITVI STARETOVEGA
GRADU, GRAJSKEGA MLINA IN
PARKA STARETOVEGA GRADU ZA
KULTURNE SPOMENIKE LOKALNEGA POMENA
1. člen
(1) Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine: Mengeš – Staretov grad (EŠD 10709),
Mengeš – Grajski mlin (EŠD 28574) in
Mengeš – Park Staretovega gradu (EŠD
10695).
(2) Enote iz prejšnjega odstavka imajo za
občino Mengeš izjemen kulturni pomen in
posebno kulturno vrednost, ker so izrazit
dosežek ustvarjalnosti, zgodovinske in
simbolne pričevalnosti ter pomemben del
prostora in dediščine občine Mengeš.
(3) Enote imajo poseben družbeni pomen,
ki je umetnostnozgodovinski, arhitekturni,
vrtnoarhitekturni, etnološki, naselbinski in
arheološki.
(4) Enote so varovane z namenom celostnega ohranjanja kulturne, zgodovinske in
simbolne vloge vseh treh enot dediščine,
njihovega pomena znotraj grajenih struktur z vso ohranjeno materialno in nematerialno substanco. Razglasitev omogoča
boljšo posamezno in celostno prepoznavnost ter spodbuja spomeniškovarstveno in
znanstvenoraziskovalno delo ter primerno
rabo spomenikov.

2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za
spomenike lokalnega pomena so:
- Staretov grad na Šolski ulici 10 stoji ob
vzhodnem vznožju hriba Gobavica in je
eden izmed dveh še ohranjenih mengeških
gradov. Čas nastanka Staretovega gradu ni
natančno znan. Najverjetneje je bil zgrajen
po opustitvi Starega gradu na vrhu Gobavice. Zgradil ga je Leopold Raumschüssel
med leti 1625 in 1630. Dostop h gradu je
bil že iz Valvasorjevih časov speljan čez
most preko Pšate. Osrednje graščinsko poslopje je oblikovano v obliki črke H, kar je
razvidno tudi iz Franciscejskega katastra iz
leta 1826.
Leta 1837 je od Gasperinija grad s posestvom kupil Mihael Stare in ga po požaru leta 1840 povsem prezidal in obnovil v
maniri klasicizma iz začetka 19. stoletja.
Grad je vse do danes ohranil tlorisno zasnovo in deloma stavbno opremo (stavbno
pohištvo, leseni in keramični tlaki, dekorativne poslikave) iz 19. stoletja. V kletnih
prostorih se nahajajo zidovi gradu iz 17.
stoletja, ki še niso raziskani. Ob gradu se
nahaja tudi poslopje, ki je bilo pred požarom 1837 povezano z osrednjim grajskim
objektom. V tem poslopju se je do II. svetovne vojne nahajala tudi kapela. Ob gradu se nahaja več gospodarskih poslopij
(svinjski in goveji hlevi, kašča …). Ti se
nahajajo ob sprehajalni poti, ki vodi naprej
proti Ravbarjevemu gradu. Ohranili so se v
svojih prvotnih gabaritih. Znotraj so delno
predelani in pregrajeni.
Leta 1839 je Mihael Stare, ko je postal lastnik obeh mengeških gradov, dal urediti
sprehajalno pot (EŠD 24366), ki povezuje
oba gradova: Staretovega in Ravbarjevega. Sprehajalna pot povezuje oba gradova
s cerkvijo sv. Mihaela in jedrom starega
dela Mengša. Pot je peščena in je iz dveh
strani obdana z drevoredom. Umeščena je
na desni breg Pšate. Namembnost sprehajalne poti je ohranjena in še danes predstavlja kvaliteten urbanistični ambient, ki
združuje zgodovino in kasnejše ureditve z
osnovno šolo in športnimi igrišči.
Grad se vključno z vsemi pripadajočimi
objekti, sprehajalno potjo in parkom nahaja v arheoloških območjih Gobavice in
Osnovne šola Mengeš. Območje Gobavica
vsebuje ostanke prazgodovinske, antične
in zgodnjesrednjeveške naselbine s pripadajočimi žganimi in skeletnimi grobišči.
Na Gobavici so ostanki srednjeveškega
gradu. Območje Osnovna šola Mengeš
obsega naselitvene plasti in multiperiodno

grobišče od časa kulture žarnih grobišč do
poznorimskega obdobja.
- Hiša Šolska pot 8a predstavlja deloma
prezidan, vendar še ohranjen grajski mlin.
Gre za enonadstropen zidan objekt pravokotnega tlorisa. Prekrit je z dvokapno streho, krito z bobrovcem. V nadstropju in na
vogalih je fasada poudarjena z značilnim
opečnatim okrasjem iz 19. stoletja. Objekt
ima poleg še ohranjenih arhitekturnih elementov tudi pomembno zgodovinsko vrednost, saj urbanistično zaključuje grajsko
posest. Nasproti hiše Šolska pot 8a je stala
stara grajska kovačnica, ki je bila zaradi
statičnega stanja leta 2011 podrta. Nameravana je njena rekonstrukcija.
- Park Staretovega gradu: med gradom z
gospodarskimi poslopji in med parkom danes pelje cesta na Gobavico. Park, kakršen
je razviden leta 1826 na Franciscejskem
katastru, je povsem preprost, šele leta 1868
je na Reambulančnem katastru prikazana
bolj razvita parkovna zasnova, ki se deli na
dva dela. Na vzhodni strani je bil zasnovan
vrt kvadratnega tlorisa, razdeljen na 4 x 4
manjša kvadratna polja, na zahodni strani
je bil urejen okrasni vrt s krožnimi motivi
in organsko oblikovanimi potmi. Od nekdanje površine vrta je namembnost ohranil
le SV del. Park je na novo oblikovan, deli
ga mreža peščenih poti, ki je sestavljena
iz osrednje poti z dvema bazenoma in sekundarnih poti, ki površino parka delijo v
pravokotna travna polja, obsajena s pušpanom. Zasnova ni rekonstrukcija starejših
ureditev iz 19. stoletja. Delno ohranjeno je
le obzidje na severni in vzhodni strani parka ter oranžerija, ki je bila v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja modernizirana, nekoliko povečana in preurejena v gostinski
lokal.
3. člen
(1) Kulturni spomeniki obsegajo naslednje
nepremičnine:
- Mengeš – Staretov grad (EŠD 10709);
parcelne številke: 1/1, 1/2, 1/3 in del 16/1
(južni del parcele – pot, v delu, ki poteka
preko parcele 1/1); vse k.o. Mengeš.
- Mengeš – Grajski mlin (EŠD 28574);
hiša, Šolska pot 8a; parcelni številki: 4/1 in
4/4; vse k.o. Mengeš.
- Mengeš – Park Staretovega gradu (EŠD
10695); parcelne številke: 7/1, 7/2, 7/3,
7/4, 7/5, del 11/20 (Severni del parcele, ki
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se nahaja severno od parcele 7/3 in 11/9,
ter v ravni črti naprej do stika s parcelo
11/1. Opisani del tvori južni rob obravnavanega dela parcele.) in 2950; vse k.o.
Mengeš.
(2) Vplivno območje spomenikov obsega
parcelne številke: 2, 4/3, 4/9, del 5/1 (¼
dolžine celotne parcele (50 m), del 8 (do
JV vogala parcele 7/3), 15/1, 15/2, 15/3,
15/4, del 16/1 (severni del poti, ki vzhodno
meji na parceli 15/1 in 15/4), del 2925/3
(potok Pšata na severu, v delu od stika
s parcelo 16/2 na levem bregu in stika s
parcelo 16/1 na desnem bregu ter na jugu
do stika z JZ vogalom parcele 2925/40 na
levem bregu in do ¼ dolžine stika s parcelo 5/1 na desnem bregu) in 2951; vse k.o.
Mengeš.
(3) Meje spomenikov in njihovega vplivnega območja so določene na digitalnem
katastrskem načrtu (uveljavljen 16. 2.
2004, Uradni list RS, št. 19/04, datoteka z
dne 12. 10. 2011; izvorno merilo 1 : 2000)
in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
(4) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Varovane sestavine spomenikov so:
Mengeš – Staretov grad (EŠD 10709):
- osrednja grajska stavba z vsemi pripadajočimi poslopji v celoti z vsemi gabariti,
tlorisi in temeljnimi arhitekturnimi značilnostmi, oblikovanjem, razmerji, gradbenimi detajli in materiali;
- fasade z vsemi arhitekturnimi in oblikovnimi značilnostmi;
- tlorisna zasnova gradu in vseh pripadajočih objektov;
- potek notranjih in zunanjih komunikacij;
- višina prostorov;
- poslikave in oboki;
- originalni tlaki, umetno kovani elementi;
- stavbna oprema in pohištvo;
- originalna ureditev, urbanizem in oblikovanje neposredne okolice gradu in grajskih
poslopij;
- urbanizem grajskega posestva vključno
s sprehajalno potjo in historično ureditvijo
okolice, EŠD 24366.
Mengeš – Grajski mlin (EŠD 28574):
- stavba v celoti z vsemi gabariti, tlorisi in
temeljnimi arhitekturnimi značilnostmi,

oblikovanjem, razmerji, gradbenimi detajli
in materiali;
- tlorisna zasnova objekta in komunikacije;
- še ohranjena stavbna oprema, industrijska oprema in pohištvo;
- originalna ureditev in oblikovanje neposredne okolice gradu;
- zasute stare vodne rake in most.
Mengeš – Park Staretovega gradu (EŠD
10695):
- varuje se parkovna namembnost prostora;
- ostanki zidane ograje;
- oranžerija.
5. člen
(1) Za spomenika Mengeš – Staretov grad
(EŠD 10709) in Mengeš – Grajski mlin
(EŠD 28574) velja varstveni režim, ki določa:
- Celostno naj se ohranja varovane sestavine posameznega spomenika s parcelacijo,
gabariti, arhitekturnimi členi, oblikovanjem zunanjščin in notranjščin, obliko, nakloni, razmerji in materiali.
- Vsi objekti znotraj območja spomenika
(hlevi, kašča …) se varujejo, obnavljajo in
ustrezno prezentirajo v skladu s pogoji zavoda. Prav tako se v vseh svojih gabaritih,
lokaciji, vegetaciji varuje sprehajalna pot.
- Namembnost objektov naj bo skladna
in podrejena varovanju spomeniških vrednot objektov (gradu in vseh pripadajočih
objektov).
- Vsi posegi v spomenike naj se podredijo
ohranjanju arhitekture, oblik, konstrukcij, materialov, struktur in barvnih podob,
kar pomeni, da mora biti stavbna oprema
objektov lesena, kritina bobrovec opečnate barve, fasade se urejajo po predhodnih
sondiranjih in s soglasjem zavoda, prepovedano je odpirati objekte z novimi odprtinami, spuščati stropove, rušiti notranje
komunikacije in ravnati v nasprotju z varovanjem arhitekturne dediščine.
- Nameščanje fotovoltaičnih in drugih solarnih sistemov je prepovedano.
- Po predhodni raziskavi objekta in v skladu s soglasjem pristojnega zavoda je možna odstranitev sekundarnih predelav, če
bi le to izboljšalo varovanje in prezentacijo
tlorisne zasnove objekta, njegove gabarite,
arhitekturne člene in opremo.
- Prepovedano je spreminjati, zakrivati,
smetiti, uničevati varovane sestavine spomenikov in njihove okolice; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja.
- Prepovedano je premeščati spomenik ali

njegove dele, razen če je premestitev nujna
zaradi fizične zaščite delov spomenika.
- Prepovedano je postavljanje ali gradnja
objektov trajnega ali začasnega značaja v
območju spomenika, vključno z nadzemno
infrastrukturo, nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo spomenika
in so skladni s kulturnovarstvenimi pogoji
pristojnega zavoda.
- Ohranjajo naj se vedute na spomenike in
iz spomenikov na okolico.
- Zagotovi naj se ustrezen dostop javnosti
v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika.
- Posamezni spomenik naj se označi s
predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika.
- Spomeniki in njihovi deli naj se vzdržujejo redno in v skladu z načeli dobrega
gospodarja.
- Morebitno osvetljevanje spomenikov
mora biti racionalno, usklajeno z zakonodajo in izklopljeno med 22. uro zvečer in
6. uro zjutraj.
- Za celovito prenovo in večje posege v
spomenike je treba izdelati konservatorski
načrt.
- Za kakršen koli poseg na objektih ali v
območju spomenika je treba skladno z določili ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje.
- Pred vsakim posegom v zemeljske plasti je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje pristojne organizacije za varstvo
nepremične kulturne dediščine, ki izhajajo
iz 27. alineje 3. člena ZVKD-1 in okvirno
pomenijo izvedbo predhodnih arheoloških
raziskav za določanje vsebine in sestave
dediščine.
(2) Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
- Ohranja se notranja in stavbna oprema v
celoti, v njeni funkciji, lokaciji, izvirnosti
in neokrnjenosti (v barvi, legi, materialu,
obliki, strukturi, velikosti, razmerjih).
- Nujno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvirnih sestavin z
namenom rekonstrukcije čim bolj avtentične podobe opreme in arhitekturne podobe
spomenikov.
- Dovoljeno je premeščanje in raba stavbne
opreme, kadar je le-to del varovanja podobe in funkcije objekta.
(3) Za spomenik Mengeš – Park Staretovega gradu (EŠD 10695) velja varstveni
režim, ki določa:
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- Varuje se prostorski kontekst parkovnih
površin v odnosu do grajenih objektov.
- Varuje se oranžerija in ostanki zidane
ograje.
- Sprememba parkovne zasnove je dopustna le na podlagi predhodno izdelanega
konservatorskega načrta.
6. člen
Znotraj vplivnega območja velja varstveni
režim, ki določa:
- O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni zavod, zato je treba za posege v
vplivno območje spomenika skladno z določili ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje. Razglašeno vplivno
območje pripada Staretovemu gradu kot
kulturnemu spomeniku. Enoti Park Staretovega gradu in Hiša Šolska pot 8a sta brez
vplivnega območja.
- V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo
ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. Ohranja se razmerje
pozidanega in nepozidanega prostora.
- Prepovedano je spreminjati, zakrivati,
smetiti, uničevati varovane sestavine spomenikov in njihove okolice; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno
stanje na stroške povzročitelja.
- Znotraj vplivnega območja Staretovega
gradu se nahaja tudi del varovanega območja arheološke kulturne dediščine: Mengeš
– Arheološko območje Gobavica, 9718 in
Mengeš – Arheološko območje Osnovna
šola Mengeš, 9707. Pred vsakim posegom
v zemeljske plasti je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje pristojne organizacije za varstvo nepremične kulturne
dediščine, ki izhajajo iz 27. alineje 3. člena ZVKD-1 in okvirno pomenijo izvedbo
predhodnih arheoloških raziskav za določanje vsebine in sestave dediščine.
- Nasproti enote Hiša Šolska pot 8a je do
leta 2011 stal objekt grajske kovačnice, ki
je bil porušen zaradi slabega statičnega stanja. Objekt bo zgrajen na novo kot rekonstrukcija starega. Nov objekt bo istih gabaritov, materialov, oblikovanja in razmerij,
kot je bil porušeni.
- Dopustne so nujne, predvsem podzemne
komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve.
7. člen
Lastniki in upravljavci posameznega spomenika omogočajo javnosti dostop do

njega in takšno predstavitev, da dostop in
ogledi ne ogrožajo varovanja in osnovne
funkcije.
8. člen
Za vse posege v spomenike in njihovo
vplivno območje, razen če zakon ne določa
drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda.
9. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat,
pristojen za področje kulturne dediščine.
10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnih
spomenikov na parcelah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka in status
vplivnega območja kulturnih spomenikov
na parcelah, navedenih v drugem odstavku
3. člena tega odloka.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati Odlok o razglasitvi Staretovega
gradu v Mengšu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 10/2010).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 71-10/2011
Datum: 15.12.2011
Franc JERIČ
ŽUPAN

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 popr., 41/07 popr.,
122/07 Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
- ZUPJS), Odloka o organiziranju pomoči
na domu v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 10/2007), Pogodbe
o izvajanju javne službe pomoč družini
na domu v občini Mengeš sklenjene med
Občino Mengeš kot naročnikom in jav-

nim zavodom Dom počitka Mengeš kot
izvajalcem, Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 87/06, 127/06, 8/07,
51/08 in 5/09) in Pravilnika o standardih
in normativih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 45/10), je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 10. redni seji dne
15.12.2011 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI CENE ZA
IZVAJANJE STORITVE POMOČ
NA DOMU
1.
Cena storitve programa pomoči družini na
domu znaša:
- ekonomska cena storitve 18,05 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 9,02 evrov na
efektivno uro,
- subvencija občine 9,03 evrov na efektivno uro.
2.
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
- ekonomska cena storitve 25,27 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 12,63 evrov
na efektivno uro,
- subvencija občine 12,64 evrov na efektivno uro.
3.
Cena storitve za delo na dan državnega
praznika ali dela prostega dne znaša:
- ekonomska cena storitve 27,08 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 13,54 evrov
na efektivno uro,
- subvencija občine 13,54 evrov na efektivno uro.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš
in se uporablja od 1. 1. 2012 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 72-10/2011
Datum: 15.12.2011

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 8/2011, 16. december 2011
615

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 10. redni seji dne 15.12.2011 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2012 TER
VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNE USTANOVITVE SLUŽNOSTI
I.
1.

Povprečna gradbena cena ( PGC ) za 1m2 stanovanjske površine na območju
občine Mengeš znaša:

2.

Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča, ki
je v lasti Občine Mengeš, in v naravi predstavlja manjšo povečavo gradbene
parcele sosednjega zemljišča na območju občine Mengeš je za posamezna
območja upoštevati naslednje odstotke od PGC:

3.

- območje naselja Mengša

8% od PGC

- območje naselja Loka pri Mengšu

7% od PGC

- območje naselja Topole in Dobeno

6% od PGC

Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča Občini Mengeš, ki v naravi predstavlja, zemljišča ki so bila ali bodo uporabljena
za gradnjo javnih cest in drugih javnih površin je za posamezna območja
upoštevati naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša

4.

938,40 evrov/m2

2% od PGC

- območje naselja Loka pri Mengšu

1,75% od PGC

- območje naselja Topole in Dobeno

1,50% od PGC

Pri izračunu odškodnin za trajno ustanovitev služnosti vgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture za 1 m2 zemljišča je za posamezna območja
upoštevati naslednje odstotke od PGC, glede na območje in namembnost
zemljišča:
KMETIJSKO

STAVBNO

- območje naselja Mengša

0,15% od PGC

1% od PGC

- območje naselja Loka pri Mengšu

0,13% od PGC

0,9 % od PGC

- območje naselja Topole in Dobeno

0,11% od PGC

0,8 % od PGC

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in se uporablja od 1. 1. 2012 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 73-10/2011
Datum: 15.12.2011

Franc JERIČ
ŽUPAN
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Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) in 2. člena Odloka
o komunalnih taksah v Občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 16/96,
38/98, 6/99 in 6/01) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 10. redni seji dne
15.12.2011 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE
ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE
ZA LETO 2012
1.
Vrednost točke za izračun komunalne takse za leto 2012 znaša 0,0558 evrov.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 74-10/2011
Datum: 15.12.2011
Franc JERIČ
ŽUPAN

Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/1984,
32/1985, 33/1989 in Uradni list RS, št.
24/1992), 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/1997,
98/1999 odl. US, 1/2000 odl US, 67/2002ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 pop)
in 110/2002-ZGO-1), 218. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02, 47/04 in 126/07), 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 30/97 in 5/2001) in 22. člena Statuta občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, št. 3/01 in 8/06) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 10. redni seji
dne 15.12.2011 sprejel
SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA

OBMOČJU OBČINE MENGEŠ ZA
LETO 2012
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Mengeš za leto 2012 znaša
0,00124968 evrov.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) in 12. člen Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/07) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 10. redni seji dne 15.12.2011 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA
USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNE LEKARNE
1.
Občinski svet Občine Mengeš imenuje
Nado Štrucelj, stanujoča Levčeva 13b,
Mengeš za predstavnico ustanovitelja v
Svet javnega zavoda Mestne lekarne.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 75-10/2011
Datum: 15.12.2011
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 10. redni seji dne
15.12.2011 sprejel

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 77-10/2011
Datum: 15.12.2011
Franc JERIČ
ŽUPAN

SKLEP
O IZSTOPU IZ KONZORCIJA CERO
- GORENJSKA
1.
Občina Mengeš izstopa iz Konzorcija
CERO – Gorenjska.
2.
Občinski svet pooblašča župana Občine
Mengeš, da o tem sklepu obvesti Poslovni odbor konzorcija in stori vse potrebne
ukrepe za izstop.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/2010), 6. do 13. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/2011) 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 10. redni seji dne
15.12.2011 sprejel
LETNI NAČRT RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2012

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 76-10/2011
Datum: 15.12.2011
Franc JERIČ
ŽUPAN

I. NAČRT RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
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1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (nakup zemljišč)

konto

Katastrska
občina

Predvidena
površina

16022

Mengeš

901/10, 895/13, 895/12, 97/127, 903/6, 903/7,
906/9, 910/8, 910/10, 913/9, 1012/5, 1012/6,
79/13, 1020/5, 1021/2

16022

Mengeš

Deli 1129, 1142, 1305, 1306, 1307, 1310, 1312,
1313/1, 1314, 1315, 1322/1, 1323/2, 1223/3,
1324, 1325, 1326, 1328, 1341/2, 1344, 1347,
1348, 1349, 1350, 1353, 2877, 2879, 2881,
2885/1, 2888

16022

Mengeš

Del 2095/2, 2095/9

16022

Mengeš

782/19, 782/20

130m2

V naravi del Detelove ceste.

16022

Loka

47/2, 47/3

115m2

V naravi del obnovljene ceste Testenova – avtobusna postaja

16022

Mengeš

711

48m2

V naravi del pločnika ob Zoranini
ulici.

16022

Mengeš

2106/8, 2106/9

33m2

V naravi del ceste Rašiška ulica.

16022

Mengeš

Del 1761/2

16022

Mengeš

1012/6, 1012/8

27m2

V naravi del ceste, Kamniška (Mih).

16022

Mengeš

562/6

16m2

V naravi del pločnika ob Maistrovi.

16022

Mengeš

526/25

Cca. 20m2

V naravi del Liparjeve ceste.

16022

Mengeš

Del 465/4

Cca. 40m2

V naravi del Ropretove ceste.

16022

Loka

16022

Mengeš

837/42, 837/43, 838/15, 838/16, 838/17

16022

Mengeš

Deli 915, 919/3, 919/4, 914/8, 919/4, 919/6

Par. št.

Cca. 300m2

Vse navedene nepremičnine ležijo
vzhodno in zahodno ob Kamniški
cesti in predstavljajo del te ceste.

Cca. 6500 m2

V naravi cesta na Drnovem.
Brezplačni prenos s strani SKZG RS
na občino.

Cca. 250 m2

V naravi del ceste Muljava.
Brezplačni prenos s strani SKZG RS
na občino.

Cca. 20m2

Deli parc. št. 503, 502, 499, 498, 495, 494, 491,
490/1, 489/2, 486/2, 482, 507

Opis in lega nepremičnine.

Cca. 1500 m2

166m2

Cca. 600m2

V naravi del rekonstruirane ceste v
naselju Topole.

V naravi del ceste do Boltovega korita
oziroma do naselja Dobeno.
V naravi, del pločnika ob cesti Zavrti
in Levčevi.
V naravi Zupanova ulica.
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16022

Mengeš

878/8, 877/7, 878/10, 878/8, 877/11, 881/11,
877/9

16022

Mengeš

2111/8, 2111/10, 2107/17

16022

Mengeš

288/22

101m2

V naravi del Linhartove ulice.

16022

Mengeš

287/17, 287/16

110m2

V naravi del Šubičeve ulice.

16022

Mengeš

Del 859/16

16022

Mengeš

1302/2, 1303/2

956

16022

Mengeš

836/20, 836/22

80m2

V naravi del Glavarjeve ulice.

16022

Mengeš

1351/4

80m2

V naravi del ceste Drnovo, povezava
Kamniška – Gorenjska.

16022

Mengeš

Deli parc. št. 894/8, 894/2, 887/1, 894/3, 893/8,
888/2893/7, 888/3, 888/4, 893/1

16022

Mengeš

Del parc. št. 1766/1

16022

Mengeš

Del parc. št. 164/2

16022

Mengeš

886/4, 886/5

225m2

16022

Mengeš

Del 1020/4

80m2

V naravi Gostičeva ulica.

16022

Mengeš

Deli 1014/12, 1014/6, 1014/5, 1014/8, 1017/13,
1018/7

Cca 400 m2

V naravi Steletova ulica.

16022

Mengeš

79/1, 79/9, 79/11, 1014/11, 1013/6, 1013/8

Cca. 400m2

V naravi Svetčeva ulica.

16022

Mengeš

Deli 910/9, 913/10, 913/11

Cca 500m2

V naravi Zupanova ulica.

16022

Mengeš

Deli 906/11, 906/7,

Cca 400m2

V naravi Jurčičeva ulica.

16022

Mengeš

Deli 903/8, 903/4

Cca 350m2

V naravi Levstikova ulica.

16022

Mengeš

Deli 895/14, 895/5, 895/4, 901/6

Cca 350m2

V naravi Jalnova ulica.

16022

Mengeš

Deli 2961/22, 2961/16, 2961/15, 2961/14,
2961/13, 2961/12, 2961/10

Cca 500m2

V naravi novo predvidena cesta v
območju ME 18/1 – S.

116m2

V naravi del Čopove ulice.

35m2

V naravi del ceste Pristava.

15m2

Cca. 170m2

V naravi del Kolodvorske.
V naravi del ceste Drnovo, povezava
Kamniška – Gorenjska.

V naravi deli ceste – Finžgarjeva.

Cca. 15m2

V naravi del obnovljene ceste v
naselju Topole.

Cca. 6m2

V naravi del obnovljene ceste –
Šolska ulica.
V naravi del Aljaževe ulice.
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2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (prodaja zemljišč, prodaja stanovanj, menjava zemljišč)
- Prodaja zemljišč:
konto

Katastrska
občina

7221

Mengeš

7221

Loka

1067/4

7221

Mengeš

2872/3

7221

Mengeš

775/11, 772/11

7221

Mengeš

2867/9, 2945/7,
2946/11

7221

Mengeš

2925/14

7221

Mengeš

2947/5, 836/11

7221

Mengeš

9/18, 2925/55

7221

Mengeš

2925/58

7221

Mengeš

4712

Par. št.
783/27, 781/15,
782/17

- Prodaja stanovanj:
Predvideva se prodaja 6 stanovanj, ki so v
lasti Občine Mengeš.
1. predmet in lokacija: dvosobno stanovanje št. 34 (ID 1938-1763-2) v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Levčeva ulica 13 a, Mengeš, velikost: 55,35
m2, predvidena sredstva: 85.000,00 EUR,
utemeljenost: stanovanje je že nekaj let
prazno in potrebno obnove, zato se predlaga odprodaja po metodi javnega zbiranja
ponudb.
2. predmet in lokacija: dvosobno stanovanje št. 18 v mansardi večstanovanjskega
objekta na naslovu Kolodvorska cesta 2
a, Mengeš, velikost: 58,70 m2, predvidena
sredstva: 65.000,00 EUR, utemeljenost:
stanovanje je že nekaj let prazno in potrebno obnove, zato se predlaga odprodaja po
metodi javnega zbiranja ponudb.
3. predmet in lokacija: stanovanje št. 1 (ID
1938-569-1) v 1. etaži večstanovanjskega

Predvidena
površina

Opis, lega nepremičnine in utemeljenost ravnanja

64 m2

V naravi zemljišče, ob Kersnikovi cesti izven območja ceste,
povečava gradbene parcele na kateri stoji stavba.

8m2

V naravi del zemljišča izven obnovljene ceste Testenova – avtobusna
postaja.

29m2

V naravi del zemljišča izven obnovljene ceste – Kamniška (Mihe).

73m2

V naravi zemljišče vzdolž Kersnikove, ki ne predstavlja ceste.
Povečava gradbene parcele ob tem zemljišču.

30m2

V naravi zemljišča, ki ležijo izven območja ceste oziroma pločnika
ob cesti Zavrti in Levčevi, povečava gradbene parcele na kateri
stojijo stavbe.

192m2

V naravi del zemljišča med stanovanjskimi stavbami ob Linhartovi.

97m2

V naravi zemljišči med stanovanjskimi stavbami ob Glavarjevi.

928m2

V naravi zemljišče na katerem je zgrajena stavba. »Stavba nima
dovoljenja, niti zemljišča«. (Pos)

32m2
731m2

V naravi zemljišče, ki leži izven območja ceste, povečava gradbene
parcele na kateri stoji stavba.
Gradbena parcela v območju ME 25.

objekta na naslovu Prešernova cesta 39,
Mengeš, velikost: 37,64 m2, predvidena
sredstva: 19.000,00 EUR, utemeljenost:
stanovanje je v najemu in potrebno obnove, predlaga se odprodaja po metodi sklenitve neposredne pogodbe.
4. predmet in lokacija: stanovanje št. 2 (ID
1938-569-2) v 1. etaži večstanovanjskega
objekta na naslovu Prešernova cesta 39,
Mengeš, velikost: 36,97 m2, predvidena
sredstva: 19.000,00 EUR, utemeljenost:
stanovanje je v najemu (predkupna pravica
najemnika) in potrebno obnove, predlaga
se odprodaja po metodi sklenitve neposredne pogodbe.
5. predmet in lokacija: stanovanje št. 7 (ID
1938-569-7) v 2. etaži večstanovanjskega
objekta na naslovu Prešernova cesta 39,
Mengeš, velikost: 34,26 m2, predvidena
sredstva: 17.000,00 EUR, utemeljenost:
prostor ne ustreza dosledni definiciji stanovanja, potreba je obnova, predlaga se
odprodaja po metodi sklenitve neposredne
pogodbe.

6. predmet in lokacija: stanovanje št. 6 (ID
1938-569-6) v 2. etaži večstanovanjskega
objekta na naslovu Prešernova cesta 39,
Mengeš, velikost: 88,60 m2, predvidena
sredstva: 43.000,00 EUR, utemeljenost:
prostor ne ustreza dejanski definiciji stanovanja, potrebna je temeljita obnova,
predlaga se odprodaja po metodi javnega
zbiranja ponudb.
- Menjava zemljišč:
V primeru, da Občina Mengeš pridobi v
last zemljišče parc. št. 16/2 k. o. Mengeš ,
ki v naravi predstavlja drevored Ravbarjevega gradu, ga bo zamenjala za (del) parcele št. 15/2 k. o. Mengeš. Namen menjave
je ureditev rekreacijske pešpoti ob Pšati
(od vrtca Gobica do mostu pri Ravbarjevem gradu) in navezavo na pešpot, ki poteka ob Pšati do Topol.
Podrobnejši grafični prikaz posamezne nepremičnine si je možno ogledati
na spletnih straneh občine, v rubriki
prostorsko informacijski sistem obči-
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ne – PISO, oziroma v prostorih Občine
Mengeš.
3. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
V letu 2012 se bodo oddali v najem poslovni prostori, katere Občina Mengeš ne
potrebuje, in sicer:
- poslovni prostor Slovenska cesta 30, velikost 23 m2, predvidena najemnina 120,00
evrov/mesečno,
- poslovni prostor Slovenska cesta 28,
velikost 29,04 m2, predvidena najemnina
150,00 evrov/mesečno,
- poslovni prostor Slovenska cesta 28,
velikost 28,50 m2, predvidena najemnina
149,00 evrov/mesečno,
- poslovni prostor Slovenska cesta 28, velikost 29 m2, predvidena najemnina 180,00
evrov/mesečno.
Predvideva se oddaja v najem po metodi
zbiranja najugodnejše ponudbe (najviše
ponujene najemnine).
4. Načrt najema nepremičnega premoženja
Za potrebe varstva predšolskih otrok se
predvideva najem prostorov, in sicer za tri
oddelke vrtca.
Predmet in lokacija: prostori za tri oddelke vrtca v Mengšu, cca. 230 m2 notranjih
površin in cca. 180 m2 zunanjih površin,
predvidena sredstva: 2.500,00 evrov/mesečno. Utemeljenost: potreba po treh oddelkih vrtca, predlaga se najem po metodi
zbiranja ponudb.

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
1. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad
10.000 evrov.
Predvideva se odprodaja osnovnih sredstev, in sicer inventarja (stoli, mize, klopi,
točilni pult, friteze, hladilnik, štedilnik,
pomivalni stroj, pomivalno korito, delovni
pulti, prekucnik, plinski stenski kotel), ki
je v lasti Občine Mengeš in se nahaja v gostinskem lokalu Trdinov hram v Mengšu.
Navedena osnovna sredstva predstavljajo
gostinski inventar in se prodaja v celoti
(izvzeta je umetniška slika, ki ne bo pred-

met prodaje). Orientacijska vrednost premoženja znaša 13.000,00 evrov. Premično
premoženje se bo prodajalo po metodi javnega zbiranja ponudb.
Ekonomska utemeljenost razpolaganja:
Občina Mengeš je imela z najemnikom
gostinskega lokala sklenjeno pogodbo za
najem prostorov in najem inventarja, pri
tem da je bila cena najema inventarja simbolična. Ker je navedeni prostor na podlagi
denacionalizacije in etažnega sporazuma
pridobila v last Župnija Mengeš, se predlaga odprodaja inventarja.
2. Načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad
10.000 evrov.

SKLEP
O SPREJEMU OKVIRNEGA
PROGRAMA DELA IN
TERMINSKEGA PLANA SEJ
Sprejme se okvirni program dela in terminski plan sej Občinskega sveta Občine
Mengeš za leto 2012 s popravkom.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 79-10/2011
Datum: 15.12.2011
Franc JERIČ
ŽUPAN

V letu 2012 se ne načrtuje nakupa premičnega premoženja v posamični vrednosti
nad 10.000 evrov.

III. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA
NE GLEDE NA VKLJUČENOST V
LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in
7. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), se določi
10% vrednost pravnih poslov, ki jih lahko
Občina Mengeš sklene, ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

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 10. redni seji dne
15.12.2011 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA
LETO 2012 V I. OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Mengeš sprejme
Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto
2012 v I. obravnavi.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 80-10/2011
Datum: 15.12.2011

Številka: 78-10/2011
Datum: 15.12.2011

Franc JERIČ
ŽUPAN
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 10. redni seji dne
15.12.2011 sprejel

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07, 108/09) in 43. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06,
66/06, 12/06, 70/08, 108/09) ter 45. člena
Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06)je župan
Občine Mengeš, 14. 12. 2011 sprejel,
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SKLEP
O PODALJŠANJU JAVNE
RAZGRNITVE
dopolnjenega osnutka
OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE MENGEŠ
in OKOLJSKEGA POROČILA
za celovito presojo vplivov na okolje za
Občinski prostorski načrt
občine Mengeš

e-naslovu: www.menges.si ter začne veljati z dnem objave.
Številka:3500-1/2007-rš
Datum:16.12.11

Franc JERIČ
ŽUPAN

1.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine
Mengeš in Okoljskega poročila za celovito
presojo vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt občine Mengeš se podaljša do
vključno 31. 1. 2012.
Javna razgrnitev poteka v poslovnem času
Občine Mengeš – ob ponedeljkih, torkih in
četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah med
8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 13. uro.
Gradivo bo javno razgrnjeno v upravnih
prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta
30, Mengeš, prvo nadstropje.
2.
OPN in OP bosta v času javne razgrnitve
javno dostopna tudi na spletni strani Občine Mengeš na e-naslovu: www.menges.si
pod rubriko OPN
3.
V času javne razgrnitve ima javnost do
vključno 31. 1. 2012 pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek
načrta in okoljsko poročilo, ki se lahko
dajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in
predlogov na mestu javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Občina Mengeš,
Slovenska cesta 30, Mengeš s pripisom
»Občinski prostorski načrt – pripombe ali
Okoljsko poročilo - pripombe«,.
Občina Mengeš bo preučila pripombe in
predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na krajevno običajen
način in na spletni strani Občine na e-naslovu: www.menges.si.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Mengeš ter na spletni strani Občine na
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