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URADNI VESTNIK
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo), Zakona o dohodnini
(ZDoh - 2) (Ur. list RS, št. 117/2006), in 22.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 08/06)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 6.
redni seji dne 19. 4. 2007 sprejel
PRAVILNIK
O DENARNI POMOČI ZA
NOVOROJENCE V OBČINI
MENGEŠ
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne
denarne pomoči za novorojence (v nadaljnjem besedilu: denarna pomoč) na območju
Občine Mengeš, določa upravičence, višino
denarne pomoči, pogoje, postopek in način
dodelitve pomoči.
2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja
iz sredstev občinskega proračuna, s katero
se družini zagotovijo dodatna sredstva za
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom
otroka.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od
staršev novorojenca, na podlagi njunega
medsebojnega dogovora, če starša novorojenca živita skupaj.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je
upravičenec do denarne pomoči tisti od
staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru smrti staršev je upravičenec do
denarne pomoči oseba, ki je otrokov skrbnik
po odločbi centra za socialno delo.
Pogoj za pridobitev te pravice je stalno
prebivališče upravičenca in novorojenca na
območju Občine Mengeš.
4. člen
Pravica do denarne pomoči se uveljavlja s
pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je
priloga 1 tega pravilnika.
Izpolnjeni obrazec upravičenec pošlje po
pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine
Mengeš, najkasneje 6 mesecev po otrokovem rojstvu.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka
pravice do denarne pomoči ni več mogoče
uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
5. člen
Pismeni vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
- izpisek iz matičnega registra o rojstvu
otroka,
- potrdilo o stalnem prebivališču
upravičenca,
- fotokopijo transakcijskega računa starša
ali skrbnika, ki uveljavlja pravico do
denarne pomoči.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči odloči občinska
uprava s sklepom.
Zoper izdani sklep je dovoljena pritožba
na župana Občine Mengeš. Pritožba se
lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
7. člen
Denarna pomoč se upravičencu izplača na osebni račun v roku 30 dni po pravnomočnosti
odločbe.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti
je ni mogoče nameniti v humanitarne ali
druge namene.
9. člen
Višino denarne pomoči določi svet Občine
Mengeš s sklepom na predlog župana
praviloma za vsako proračunsko leto
posebej.
Če za posamezno proračunsko leto sklep
o višini denarne pomoči ni sprejet, velja
do sprejetja novega sklepa, višina denarne
pomoči iz preteklega leta.
10. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za
otroke rojene od uveljavitve tega pravilnika,
za otroke rojene leta 2006, za katere še ni
bila izplačana enkratna denarna pomoč, in
otroke rojene od 1.1.2007 do uveljavitve
tega pravilnika.
Starši otrok, ki so rojeni v letu 2006 in
od 1.1.2007 do uveljavitve tega pravilnika, lahko uveljavljajo pravico do denarne

pomoči na način, ki je določen v 4. in 5.
členu tega pravilnika, s tem da morajo pisno
vlogo vložiti najkasneje v 6 mesecih po
uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o finančnem prispevku
družinam ob rojstvu otrok (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 59/1998).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 58-6/4
Datum: 19.04.2007
Župan
Franc Jerič

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – prečiščeno
besedilo) in Pravilnika o metodologiji za
oblikovanju cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06) ter 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na 6. seji
dne 19.4.2007 sprejel naslednji
SKLEP
O CENI STORITEV PROGRAMA
POMOČI NA DOMU
I.
Cena storitve programa pomoči družini na
domu zanaša 12,73 eurov oziroma 3.050,61
tolarjev na efektivno uro.
II.
Cena neposredne oskrbe se zniža za
subvencijo iz sredstev proračuna Občine
Mengeš v višini 5,58 eurov oziroma
1.336,40 tolarjev za efektivno uro.
III.
Cena iz prve točke tega sklepa se zniža tudi
za subvencijo Zavoda za zaposlovanje RS
v višini 4,01 eurov oziroma 960,64 tolarjev
za efektivno uro.
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IV.
Cena storitve programa pomoči družini na
domu neposrednega uporabnika znaša 1,57
eura oziroma 375,95 tolarjev za efektivno
uro.
V.
Cena storitev za delo v nedeljo je višja za
40 %.
VI.
Cena storitev za delo na dan državnega
praznika in dela prostega dneva je višja
za 50 %.
VII.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati
Sklep o ceni storitev programa pomoči na
družini na domu (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 3/2006)
VII.
Ta sklep začne veljati 1. 5. 2007.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 53-6/4
Datum: 19.4.2007
Župan
Franc Jerič

Na osnovi dejstev, da naglo narašča delež
starega prebivalstva v današnji družbi,
da je ogroženo solidarno sožitje med
generacijami, da družba in posamezniki
ne doživljajo specifične vrednosti tretjega
življenjskega obdobja in da družina
odpoveduje pri oskrbi svojih starih
članov ter na podlagi sprejetih razvojnih
dokumentov Slovenije in Evropske unije
(Madridska deklaracija Skupščine OZN
2002; Berlinska konferenca evropskih
vlad 2002; Zelena knjiga Sveta EU 2005
»Odziv na demografske spremembe: nova
solidarnost med generacijami«; Strategija
razvoja Slovenije 2005; Resolucije o
nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje 2006 – 2010), ki narekujejo
izdelavo strategije skrbi za starajočo
se populacijo in za razvoj solidarnega
sožitja med generacijami ter predvidevajo
ustanavljanje krajevnih medgeneracijskih
središč, je Občinski svet Občine Mengeš
na 6. seji, dne 19.4.2007 sprejel
RAZVOJNI PROGRAM
SKRBI ZA KAKOVOSTNO
STARANJE IN ZA SOŽITJE MED
GENERACIJAMI V OBČINI
MENGEŠ ZA OBDOBJE 2006 - 2015
0

Da bi v Občini Mengeš pripomogli k čim
bolj celoviti skrbi za kakovostno staranje
in za sožitje med generacijami si bomo v
prihodnjih letih prizadevali:
1. Usmerjati vse javne službe v občini v
sodelovanje pri skrbi za povezovanje
generacij s ciljem solidarnega sožitja
med generacijami in za aktivno,
kakovostno in varno staranje.
2. Usmerjati vse javne službe, civilne
organizacije, društva in druge subjekte
v občini in izven nje v sinergično
povezovanje in sodelovanje pri
ozaveščanju celotnega prebivalstva
občine o nalogah iz 1. točke te usmeritve
ter v njihovo sodelovanje pri programih,
ki so v občini vpeljani za uresničevanje
nalog na tem področju.
3. V vzgoji in šolstvu posvečati posebno
prizadevanje nalogam iz 1. in 2. točke
tega programa ter povečanju možnosti
za vseživljenjsko izobraževanje tretje
generacije.
4. Spodbujati kulturo, zlasti javna občila v
občini v aktivno sodelovanje pri skrbi za
kakovostno človeško preživetje družbe
z velikim deležem starega prebivalstva
ter skrbeti za komplementarno
dopolnjevanje vseh kulturnih, verskih
in drugih organizacij pri javni skrbi
za kakovostno staranje in sožitje med
generacijami.
5. Pri prostorskem planiranju in stanovanjski
politiki uveljavljati arhitekturne rešitve,
ki so primerne za aktivno življenje starih
ljudi in invalidov.
6. Usmerjati razvoj prometa tako, da bo
omogočal gibljivost in udeležbo starih
ljudi.
7. Spodbujati posameznike in podjetja, da
se bodo ljudje na prehodu v upokojitev
pripravili in usposabljali za kakovostno
življenje v tretjem življenjskem
obdobju
8. Usmerjati krajevno zdravstvo v
sodelovanje pri preventivni skrbi za
zdravo staranje ter v ambulantno pomoč
pri zdravstveni negi starih ljudi, ki
živijo v domačem okolju. Deloval
bo v tesni povezavi z obstoječimi
organizacijami in ustanovami v kraju,
ki lahko doprinesejo svoj delež h
kakovosti in stabilnosti delovanja
občinskega medgeneracijskega centra
in posameznih njegovih programov.
9. Na nivoju Občine Mengeš deluje Skupina
starih za samopomoč v domačem okolju
in dve skupini v Domu počitka Mengeš.
Vodijo jih usposobljene voditeljice in

voditelji – prostovoljci. Skupine se
srečujejo enkrat tedensko po dve šolski
uri. Namen srečanj je zadovoljevanje
nematerialnih potreb starih ljudi,
druženje, pogovor in medsebojno
povezovanje vseh generacij.
Utemeljitev:
1. Zelena knjiga EU, sprejeta leta 2005,
»Odziv na demografske spremembe
v Evropi« obravnava štiri najtežje
demografske naloge Evrope v prihodnjih
letih:
- dvigniti je treba stopnjo rojstev iz
1,5 otroka na ženo (Slovenija ima
samo 1,2) na 2,1 otroka, ki je ničelna
stopnja za obnavljanje avtohtonega
prebivalstva;
- doseči, da se bo mlada generacije
uspešneje vključevala v družbeno
delitev dela in odgovornosti;
- doseči, da bo srednja generacija s
svojimi potenciali ostajala čim dalj
vključena v delovno-zaposlitvene
sisteme, kar pomeni preprečevanje
marginalizacije tretje generacije;
- poskrbeti za oskrbo in nego čedalje
večjega števila starih ljudi.
Zelena knjiga vidi rešitev vseh teh
štirih nalog v tem, da odgovorni
politični sistemi na lokalni, nacionalni
in evropski ravni posvetijo izrecno skrb
uvajanju »NOVE SOLIDARNOSTI
MED GENERACIJAMI«, kar je tudi
naslov tega političnega dokumenta.
Skrb za staro prebivalstvo je namreč
odvisna od uspešne rešitve ostalih
treh nalog, prav tako pa tudi obratno
– če prihajajoča tretja generacija, ki
bo dvakrat številčnejša od današnje,
ne bo sedaj pred nastopom starosti
naredila vsega, kar je potrebno
za njeno pripravo na starost, tudi
ostalih treh nalog ni mogoče uspešno
rešiti. Navedeni in ostali evropski
in slovenski politični dokumenti
pomenijo poleg politič ne tudi
strokovno utemeljitev sočasnega
reševanja nalog oskrbe starih ljudi in
drugih treh navedenih demografskih
nalog in sicer z usmeritvijo v novo
solidarno povezanost med vsemi tremi
generacijami.
2. Usmeritev EU pri tem je, naj vsaka
država naj sama naredi in izvaja svojo
strategijo razvoja starajoče se družbe,
EU pa bo nato prevzemala in širila med
članice tiste od nacionalnih strategij,
ki bodo uspešne. Analogno temu velja
tudi za nacionalno politiko v Sloveniji:
država bo podpirala tiste razvojne
politike občin, ki so naravnane razvojno
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v uspešno reševanje problema staranja
prebivalstva in kakovostne sodobne
oskrbe starih ljudi, najbolj uspešne pa
bodo postale model za vso državo.
3. Resolucije o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 20062010, ki jo je sprejel parlament RS
(Uradni list 13.4.2006) je usmerjen
v zgoraj navedene rešitve, izrecno
pa predvideva razvoj krajevnih
medgeneracijskih centrov.
4. Ključnega pomena za uresničitev strateške
razvojne usmeritve v kakovostno
staranje in solidarno sožitje generacij
so zlasti:
- vključevanje potencialov tretje
generacije v delitev dela in
odgovornosti na vseh ravneh,
- ustanovitev krajevnega
medgeneracijskega centra, ki bo
združeval in razvijal sodobne
programe socialne varnosti za staro
prebivalstvo in za povezovanje
generacij v občini,
- socialna vzgoja za sožitje generacij v
družinah, vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah, nevladnih organizacijah in
vseh drugih vzgojnih organizacijah
v občini

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06) drugega odstavka 7. člena Odloka o
podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 21/97 , 1/99,
5/01) in Sklepa o javnem razpisu je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 6.
seji dne 19. aprila 2007 sprejel naslednji
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ V LETU 2007

SKLEP
O DODATNEM ZNIŽANJU PLAČILA
STARŠEV V PRIMERU OTROKOVE
ODSOTNOSTI
I.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob
enomesečni (od 01. 07. do 31. 07. ali od
01. 08. do 31. 08. ali od 16. 07. do 15. 08.)
odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku,
plačajo za en mesec otrokove odsotnosti 50
% od deleža cene programa, ki jim je bil
določen z odločbo o znižanem plačilu za
tekoče leto. Cena programa se zmanjša za
vrednost živil.

V letu 2007 Občinski svet Občine Mengeš
podeli naslednja priznanja
1. Zlati priznanji Občine Mengeš
prejmeta:
Roman Maligoj,
21.9.1923 - 1.12.2006 -posthumno
Janez Per, Slovenska c. 3, Mengeš

II.
Dodatno znižanje se lahko uveljavlja, če
starši pisno obvestijo vrtec najkasneje do
15. junija 2007. Evidenco in kontrolo odsotnosti vodi vrtec.
III.

2. Srebrni priznanji Občine Mengeš
prejmeta:
Srečko Hribar, Novakova 19, Mengeš
Primož Kosec, Liparjeva 8, Mengeš

Vrtec izvede poračun v naslednjem mesecu
po otrokovi odsotnosti.
IV.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet:
Številka: 54-6/4
Datum: 19.4.2007
Župan
Franc Jerič
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 6. seji dne 19. aprila 2007 sprejel
naslednji
SKLEP
O PRENEHANJU POSLOVANJA
SKUPNOSTI OSNOVNIH ŠOL
Občinski svet Občine Mengeš daje
soglasje k prenehanju delovanja Skupnosti
osnovnih šol, Ljubljanska 89, Domžale.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

3. Bronasti priznanji Občine Mengeš
prejmeta:
Kulturno društvo Mihaelov sejem,
Slovenska c. 28, Mengeš
Vido Repanšek, Slovenska c. 67,
Mengeš

Ta sklep velja za starše, za katere je Občina
Mengeš dolžna kriti del cene programa, za
ostale pa samo v soglasju z občino, plačnico
razlike med ceno programa in plačilom
staršev.
V.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

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

Številka: 56-6/4
Datum: 19.04.2007
Župan
Franc Jerič

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 57-6/4
Datum: 19.04.2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl.
US), 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06), tretjega odstavka 17. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05)
je Občinski svet Občine Mengeš na 6. seji
dne 19.4.2007 sprejel naslednji

Številka: 55-6/4
Datum: 19.04.2007
Župan
Franc Jerič
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Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06), je Občinski svet Občine Mengeš na
6. seji dne 19.4.2007 sprejel naslednji

23/97) je Občinski svet Občine Mengeš na
6. seji dne 19.4.2007 sprejel naslednji

SKLEP

Trdinovo nagrado za posameznika za
posebna prizadevanja in uspeh na kulturnem
področju se v letu 2007 podeli Mihi Koscu,
Liparjeva 8, Mengeš.

O VIŠINI DENARNE POMOČI ZA
NOVOROJENČKA

SKLEP
O PODELITVI TRDINOVE
NAGRADE V LETU 2007

Višina denarne pomoči za novorojenčka za
leto 2007 znaša 160 EUR – ov.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 61-6/4
Datum: 19.04.2007

Številka: 59-6/4
Datum: 19.04.2007

Župan
Franc Jerič
Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06), je Občinski svet Občine Mengeš na
6. seji dne 19.4.2007 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREMEMBI CENIKA
OGLASNEGA PROSTORA V
GLASILU MENGŠAN
V ceniku oglasnega prostora glasila
Mengšan, ki je bil objavljen v Uradnem
vestniku Občine Mengeš št. 1/2001 se doda
alineja: »Nekomercialni mali oglasi do 17
besed so brezplačni.«.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 60-6/4
Datum: 19.04.2007
Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– prečiščeno besedilo in 21/06 – Odl. US),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06), Pravilnika o podeljevanju Trdinove
nagrade (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
0
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