URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 04/2008, 25. april 2008

URADNI VESTNIK
Na podlagi 18. 55., 57. in 96. in 97.člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Ur.l.RS št 33/2007
ter 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 16. seji dne 17. aprila 2008
sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA UREDITVENO
OBMOČJE M28/2 V MENGŠU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta , za ureditveno območje M28/2 v Mengšu
Uradni vestnik Občine Mengeš št. 9 / 2002, ki jih je
izdelalo podjetje ZUP d.o.o. iz Kranja pod št. projekta
09 / 07 z datumom april 2008.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo
besedilo in kartografski del.
Besedilo obsega:
besedilo odloka
Kartografski del obsega:
izsek iz grafičnega dela planskih aktov – urbanistična
zasnova - namenska raba
M 1:5000
izsek iz grafičnega dela planskih aktov – urbanistična
zasnova - načini urejanja
M 1:5000
prikaz lege prostorske ureditve v širšem prostoru
M 1:2000
območje sprememb in dopolnitev z prikazom
obstoječega parcelnega stanja M 1:1000
ureditvena situacija M 1:1000
priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in javno dobro
M 1:1000
načrt parcelacije
M 1:1000
II. MEJA OBMOČJA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
M28/2 obsega naslednje parcele: 1506/1, 1506/3,
1506/4, 1506/18, 1506/19, 1506/20, 1506/21 in
1506/23 vse k.o.Mengeš Velikost obravnavanega
območja je cca. 6100m2. Meja območja je razvidna
iz grafične priloge list št.4.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
IN DOVOLJENE TOLERANCE

Kota pritličja ±0,00 = 324,90m
Kota slemena maksimalno 9.30m nad koto pritličja
Vertikalni gabarit (K) P+1
V kletni etaži dovoljena ureditev parkiranja – podzemna garaža ali poslovnih prostorov
Funkcionalna enota (FE11) obsega:
OBJEKT 10 – trgovsko poslovni objekt
Maksimalne dimenzije objekta 41,70 m x 43,50m
Kota pritličja ±0,00 = 324,90m
Kota slemena maksimalno 9.30m nad koto pritličja
Vertikalni gabarit (K) P+1
V kletni etaži dovoljena ureditev parkiranja – podzemna garaža ali poslovnih prostorov
Funkcionalna enota (FE12) obsega:
Dovozno cesto na vzhodni del območja, ter skupne
parkirne površine.
Doda se določilo:
Funkcionalna enota (FE14) obsega:
Površine za ekološki otok.
5. člen
Določila iz 6. člena osnovnega odloka, ki se nanašajo
na poglavje ograje se dopolni:
Gradbene parcela , funkcionalne enote FE11 je lahko
ograjena s transparentno ograjo do višine 2,20m.
Ograja ne sme biti iz žive meje.
6. člen
Določila iz 7.člena osnovnega odloka se dopolnijo z
naslednjimi določili:
Objekti 8,9 in 10 so z fasadno linijo postavljeni ob
gradbeno linijo, ki je od roba cestišča glavne ceste
GII-104 odsek Moste-Mengeš oddaljena 8,00m in od
roba cestišča lokalne ceste Mengeš-Topole 6,00m.
Gradbene linije so označene v kartografski prilogi list
št.5 ureditvena situacija iz 2.člena tega odloka.
Odmiki od sosednjih parcel so podani v kartografski
prilogi list št.5 ureditvena situacija iz 2.člena tega
odloka.
IV. NAČRT GRADBENIH PARCEL IN ETAPNOST GRADNJE
7. člen
8.člen iz osnovnega odloka se dopolni tako , da se
določila iz tabele za gradbene parcele v delu , ki se
nanaša na funkcionalne enote FE9, FE10, FE11 IN
FE12 nadomestijo z naslednjo tabelo:
Parcele se oblikujejo na podlagi grafične dokumentaciji
list št.7. iz 2.člena tega odloka.

4. člen
Spremenijo se določila za funkcionalne celote: funkcionalna celota FC VI. obsega FE9, funkcionalna celota
FC VII. obsega FE10, funkcionalna celota FC VIII
obsega FE11in funkcionalna celota FC IX obsega FE12
iz 6.člena osnovnega odloka z naslednjimi določili:
Maksimalni gabariti in odmiki objektov so razvidni
iz grafične dokumentacije pod točko list 5 iz 2.člena
tega odloka.

Funkc. f u n k c . Kvadratura
celote enote
Fc. VI FE9
cca.996m2

Funkcionalna enota (FE9):
OBJEKT 8 – trgovsko poslovni objekt
Maksimalne dimenzije objekta 20,00 m x 23,90
(8,30)m
Kota pritličja ±0,00 = 325,00m
Kota slemena maksimalno 9.30m nad koto pritličja
Vertikalni gabarit (K) P+1
V kletni etaži dovoljena ureditev parkiranja – podzemna garaža ali poslovnih prostorov
Funkcionalna enota (FE10):
OBJEKT 9 – trgovsko poslovni objekt
Maksimalne dimenzije objekta 20m x 28,30
(24,00) m

0

Fc. VII FE10

cca.1261m2

Fc.VIII FE11

cca.2491m2

Fc. IX

FE12

cca.680m2

FE14

cca 184m2

Predvidena
gradnja, ureditev
poslovno trgovski
objekt
poslovno trgovski
objekt
poslovno trgovski
objekt
skupne prometne
površine,
EKO otok

Določila glede faznosti izgradnje iz osnovnega odloka
ki se nanaša na funkcionalne enote Fc. VI -FE9,
Fc. VII - FE10, Fc.VIII - FE11 in Fc. IX - FE12 se
dopolnijo:
Ureditev samostojne funkcionalne enote FE11 ni pogojena z faznostjo izgradnje drugih funkcionalnih enot.
Ureditev funkcionalnih enot FE9 in FE10 je pogojena
z predhodno ureditvijo glavnih komunalnih vodov,

dostopne ceste in parkirišč na območju FE12.
Doda se določilo glede funkcionalne enote FE14.
Zadnjo fazo predstavlja ureditev območja ekološkega
otoka in prometne površine za dostop do območja
FE14.
V tej fazi se lahko uredi prometna povezava območij
FE11 in FE12.
V. POGOJI ZA PROMETNO,
KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV PROSTORA
8. člen
Določila 12. člena osnovnega odloka za motorni promet se dopolnijo z naslednjimi določili:
Do območja FE11 se predvidi dostop neposredno
z lokalne ceste št.:253040 Mengeš – Topole. Širina
dostopne ceste bo min 5,50m.
Določila za mirujoči promet iz osnovnega odloka se
dopolnijo z naslednjimi določili:
Na območju funkcionalne enote FE11 se zagotovijo
parkirna mesta tako za zaposlene kakor za obiskovalce.
Za objekta 8 (FE9) in 9 (FE10) se zagotovijo skupna
parkirna mesta na območju funkcionalne enote FE12
poleg parkirnih mest, ki se zagotovijo na območju
vsake posamezne funkcionalne enote. Parkirna mesta
se lahko uredijo v kletnih etažah objektov 8,9 in 10 ob
izgradnji izvozno uvozne rampe.
Na območju FE11(objekt 10) je predvidenih 15 PM
Na območju FE 10 (objekt 9) je predvidenih 16 PM
Na območju FE 9 (objekt 8) so predvidena 4 PM in
Na območju FE 12 16 PM
Določila 12. člena osnovnega odloka, ki se nanašajo
na vodovodno in hidrantno omrežje se dopolnijo z
naslednjimi določili:
Objekt 10 na FE 11 se priključi na javno vodovodno
omrežje na vod NL DN 150 , ki poteka v cestnem telesu
glavne ceste Topole-Mengeš.
Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno omrežje s postavitvijo nadzemnih hidrantov.
vezano na javni vodovod za odjemnim mestom.
Določila 12. člena osnovnega odloka, ki se nanašajo na
kanalizacijo se dopolnijo z naslednjimi določili:
Kanalizacijsko omrežje se izvede v ločenem sistemu.
Za objekt 10 na FE 11 se predvidi priključek na novo
zgrajeni kanalizacijski vod PVC 250 , ki poteka v
cestnem telesu glavne ceste Topole-Mengeš.
Meteorne vode na območju FE11 se preko lovilca olj
in maščob ponika na območju FE 11.
Določila 12. člena osnovnega odloka, ki se nanašajo na
električno omrežje in javno razsvetljavo se dopolnijo
z naslednjimi določili:
Za objekt 10 na FE 11 se predvidi priključek ter
podzemno priključitev na električno omrežje in na
novo transformatorsko postajo , ki je zgrajena na
območju ZN.
Določila 12. člena osnovnega odloka, ki se nanašajo
na varstvo pred požarom se dopolnijo z naslednjimi
določili:
investitorji objektov, za katere bo skladno z veljavnimi
predpisi pri pripravi dokumentacije PGD obvezna
izdelava študije požarne varnosti morajo pridobiti k
projektnim rešitvam soglasje Uprave za zaščito in
reševanje.
Zaklanjanje: Za vse objekte je potrebna ojačitev prve
plošče nad kletjo.
9. člen
Določila 16.člena osnovnega odloka, ki se nanašajo
na obveznosti investitorjev in izvajalcev se dopolnijo
za naslednjimi določili:
Investitor za območje FE11 si mora pridobiti pozitivno
mnenje upravljavca vodovoda, kanalizacije in izvajalca
storitve odvoza komunalnih odpadkov na izdelano
PGD in PZI dokumentacijo.
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Investitorji za območja FE11(objekt 10) , FE 10 (objekt
9) in FE 9 (objekt 8) si morajo pridobiti pozitivno
mnenje Občine Mengeš na izdelano PGD dokumentacijo glede zadostnega števila predvidenih parkirnih
mest glede na predvideno dejavnost v posameznem
objektu.
VI. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ostale določbe odloka zazidalnega načrta , za ureditveno območje M28/2 v Mengšu Uradni vestnik
Občine Mengeš št.9/2002 ostajajo nespremenjene.

C.
VII.
VIII.
IX.

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILO DOLGA
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
674.177,11
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X)
- 91.314,38
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12.2006
413.578,70
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki po Zaključnem
računu proračuna Občine Mengeš za leto 2007 v višini
91.314,38 € se poveča splošni sklad Občine Mengeš.

11. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta M28/2
Mengeš, so vsem zainteresiranim na vpogled v ustreznih službah uprave občine Mengeš in na Upravni
enoti Domžale.

4. člen
Rezervni sklad izkazuje saldo 60.907,04 €.

12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

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

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 141-16/4
Datum: 17. 4. 2008

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 139-16/4
Datum: 17. 4. 2008

Župan
Franc Jerič

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06)
in Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 16. seji dne 17. aprila 2008 sprejel
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2007
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto
2007, sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
bilanca stanja na dan 31. 12. 2007, stanje in gibanje
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih
kapitalskih naložb in posojil ter pregled realizacije
po vrstah prihodkov in odhodkov in proračunskih
porabnikih.
2. člen
Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po
zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto
2007 znašajo:
A.
I.
II.
III.
B.
IV.
V.
VI.

0

Župan
Franc Jerič

BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV
€
PRIHODKI SKUPAJ
(70+71+72+73+74)
4.625.910,75
ODHODKI SKUPAJ
4.534.596,37
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
91.314,38
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
582.862,73
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
582.862,73

Dejavnosti zavoda navedene od 2. do 8. alineje se lahko
izvajajo kot dopolnilna dejavnost.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 142-16/4
Datum: 17. 4. 2008

Župan
Franc Jerič

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno
besedilo), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – prečiščeno besedilo) 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 16. redni seji dne 17. aprila 2008 sprejel
ODLOK
O PREDMETU, POGOJIH IN POSTOPKIH
ZA PODELJEVANJE IN PRENEHANJE
KONCESIJE ZA IZVAJANJE PROGRAMA
PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US
in 127/06-ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – prečiščeno besedilo) 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 16. seji dne 17. aprila 2008 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA VRTEC
MENGEŠ
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 18/96 in 7/07) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
“Zavod posluje pod imenom Vrtec Mengeš.
Sedež zavoda je v Šolski ulici 12.
V sestavo Vrtca Mengeš sodijo:
- enota vrtca Gobica v Mengšu, Šolska ulica 12
- enota vrtca Sonček v Mengšu, Zoranina ulica 5 in
- enota vrtca Osnovna šola v Mengšu, Šolska ulica
11.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo,
če so za to podane zakonski razlogi.”
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji so:
85.100 Dejavnost vrtcev
56.290 Druga oskrba z jedmi
90.010 Umetniško uprizarjanje (prireditve, razstave)
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
(plesne dejavnosti, tuj jezik,…)
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(letovanja, zimovanja, …)
58.190 Drugo založništvo (publikacije, zgibanke)
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje (ustvarjalne delavnice)
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom

1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek
podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in
njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju
javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje
in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je
Občina Mengeš, ki podeli koncesijo za izvajanje javne
službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih
programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje
in varstva lahko izvaja več koncesionarjev, vendar
v posameznem območju, ki ga določi koncedent v
javnem razpisu, le po en koncesionar, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje in varstva;
- ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
- ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
- ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
- ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce
v skladu s predpisi;
- ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
- izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni
program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
- bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo
določa Občinski svet;
- predloži bančno garancijo za resnost ponudbe do
podpisa koncesijske pogodbe.
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IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov
za izvajanje programa, število in kvaliteta igral,
velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično
varovanje, imisije …), dostop in parkirna mesta.
2. program do 20 točk
Ocenjuje se program, ki ga predstavi ponudnik ter
časovno opravljanje dejavnosti. Višje število točk
dobi program, ki je obsežnejši in/ali kvalitetnejši,
kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi
glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem
razpisanem območju.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje
število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost
opravljal v središču posameznega območja.
6. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad
določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
7. pisne pozitivne reference ponudnika do 5 točk
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno
opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta
ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba
ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa
se z 0 točk.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
V javnem razpisu se navede naslednje:
- dejavnost, ki bo predmet koncesije;
- območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost;
- pogoje za opravljanje dejavnosti;
- čas, za katerega se dodeljuje koncesija;
- rok, do katerega se sprejemajo prijave;
- merila za izbiro;
- čas odpiranja ponudb;
- rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
- navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja;
- navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom
pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev
in ne sme biti krajši od predpisanega v zakonu, ki ureja
oddajo koncesij.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na
zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Komisija, ki vodi javno odpiranje ponudb, pregleda
prispele ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje
predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev.

javnega vrtca in en član zunanji strokovni delavec.
Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni
izpit iz splošnega upravnega postopka.
11. člen
Tričlanska strokovna komisija v roku 30 dni po
odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje,
na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o
ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev
predlaga ponudnika ali ponudnike za posamezno
območje, ki se je na temelju primerjalne analize
izkazal kot najugodnejši in najprimernejši ponudnik.
Po končanem postopku izda občinska uprava na
predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri
koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje
predpisane pogoje, lahko koncedent z njim sklene
koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od
ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne
predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s
sklepom ugotovi, da razpis ni uspel in razpis ponovi.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in
21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 16.
redni seji dne 17. aprila 2008 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PROGRAMU
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE
MENGEŠ – I. OBRAVNAVA
Občinski svet sprejme predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Mengeš v
prvi obravnavi in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo
obravnavo.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 138-16/4
Datum: 17. 4. 2008

VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko
pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku
šolskega leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku,
ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar
za dobo največ 10 let.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar
uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
javne službe, zlasti pa:
- predmet koncesije;
- cena programa;
- obseg izvajanja dejavnosti;
- začetek izvajanja koncesije;
- rok za odpoved koncesije;
- Sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja
koncedent;
- odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
- s potekom dobe trajanja koncesije;
- Na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom;
- z odvzemom koncesije po poteku roka za odpravo
pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne
službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter
pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem
koncedenta.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska
uprava Občine Mengeš.
VII. KONČNA DOLOČBA

Na podlagi 23. in 24. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) v
zvezi z 2. odstavkom 40. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št.
14/07), 29. člena in 3. odstavka 51. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 95/07–UPB2),
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) in sprejetega
letnega programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2008 je Občinski svet Občine
Mengeš na 16. redni seji, dne 17.4.2008 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU DOPOLNITVE PROGRAMA
PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2008
I.
S tem sklepom se v program prodaje stvarnega
premoženja Občine Mengeš za leto 2008 vključijo
nepremičnine parc. št. 2846/15, 2847/6, 2847/4,
2858/4, 2859/7, 2681/4, 2865/7, 863/1, 2869/6,
2871/4, 2872/8, 2893/5, 2894/4, 2897/13, 1647/19,
1647/17, 2899/3, 2898/3, 2870/1, 2870/3, 712/93 vse
k. o. Mengeš.
II.
Občinski svet soglaša da se parc. št. 2846/15, 2847/6,
2847/4, 2858/4, 2859/7, 2681/4, 2865/7, 863/1, 2869/6,
2871/4, 2872/8, 2893/5, 2894/4, 2897/13, 1647/19,
1647/17, 2899/3, 2898/3, 2870/1, 2870/3 vse k.o.
Mengeš prenesejo brezplačno.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 140-16/4
Datum: 17. 4. 2008

Številka: 143-16/4
Datum: 17.4.2008

Župan
Franc Jerič

10. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj
tričlansko strokovno komisijo, v kateri je en član
delavec občinske uprave, en član delavec mengeškega
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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, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 16.
redni seji dne 17. aprila 2008 sprejel naslednji
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ
V LETU 2008
V letu 2008 Občinski svet Občine Mengeš podeli
naslednja priznanja
1. Zlato priznanje Občine Mengeš:
Francka Trobec, Veselovo nabrežje 1/b, Mengeš
2. Srebrno priznanje Občine Mengeš:
Ivan Bergant, Zavrti 6, Mengeš
Franc Hribar, Slomškova 11, Mengeš

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

4. Roki in terminski plan za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN M22 Mengeš in njegovih
posameznih faz
dejanje
Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo in
21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 16.
redni seji dne 17. aprila 2008 sprejel naslednji
SKLEP
O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE
V LETU 2008
Trdinovo nagrado za posameznika za diplomsko
nalogo se v letu 2008 podeli Barbari Osterman,
stanujoča Šubljeva 9, Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 145-16/4
Datum: 17. 4. 2008

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 55., 57. in 97.člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) Ur.l.RS št33/2007 in na podlagi
22. člena Statuta Občine Mengeš ( Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) sprejme župan
Občine Mengeš:
SKLEP
O PRIPRAVI SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA
NAČRTA ZA UREDITVENO OBMOČJE M22
V MENGŠU
1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve ZN za ureditveno območje M22 v Mengšu
ZN za ureditveno območje M22 je bil sprejet na 24.seji
Občinskega sveta Občine Mengeš in je bil objavljen
v Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 1/2001, z dne
28. 3. 2001.

0

2. Območje sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev obsega del območja
M22 v Mengšu .
Območje sprememb in dopolnitev obsega
parcele:2961/3, 2961/2, 528/23, 528/22 vse
k.o.Mengeš.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelava sprememb in dopolnitev skladno s potrebami
investitorja in nosilcev urejanja prostora.
Izdelovalca izbere investitor sprememb in dopolnitev
ZN M22 Mengeš.

3. Bronasto priznanje Občine Mengeš:
Slavko Sedeljšak, Testenova ulica 31,
Loka pri Mengšu

Številka: 144-16/4
Datum: 17. 4. 2008

Zazidalni načrt na območju sprememb M22 še ni bil
realiziran.
Sprejetje državnega lokacijskega načrta za obvoznico
Mengeš Ur.l.RS 48/04 je spremenilo – zmanjšalo
območje zazidalnega načrta in spremenilo lokacijo
dostopa na območje M22.
Sprememba se nanaša na lego objekta, dovoz in dostop
do objekta, obliko in velikost gradbene parcele in na
potek komunalne infrastrukture.
Zazidalni načrt M22 obsega – del planskega območja
ME - 22P.
Osnovna namenska raba območja – območje za proizvodnjo , se ne spreminja.

Začetek – sklep o pripravi
Priprava osnutka
Smernice:
Vloga
Pridobivanje smernic
Priprava dopolnjenega osnutka
Izdelava dopolnjenega osnutka
Prva obravnava na Občinskem
svetu Občine Mengeš
Sodelovanje javnosti
Obvestilo javnosti o javni razgrnitvi
Javna razgrnitev in javna obravnava
v času javne razgrnitve
Priprava predloga
Preučitev pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjeni osnutek,
priprava stališč
Mnenja nosilcev urejanja prostora
Vloga za mnenja
Pridobivanje mnenj
Sprejem na Občinskem svetu
Občine Mengeš
Objava v uradnem glasilu občine

terminski
plan
14 dni
5 dni
30 dni

Na podlagi 52. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) izdaja
župan Občine Mengeš, ki jo zastopa župan Franc
Jerič
SKLEP
ZA ZBIRANJE PODPISOV,
ZA POSTOPEK DAJANJA PODPORE
VOLIVCEV, ZA REFERENDUM O OSKRBI S
PITNO VODO IZ ALPSKIH VIROV
IZPOD KRVAVCA
1. člen
S sklepom določam besedilo obrazca podpore volivca z
osebnim podpisovanjem o zahtevi za postopek dajanja
podpore volivcev, za referendum, o oskrbi s pitno vodo
iz alpskih virov izpod Krvavca, na pobudo in zahtevo,
ki jo je podal porvopodpisani Anton Zorman, Mengeš,
Slovenska c. 66, s podpisi skupine volivcev Občine
Mengeš in sicer:
PODPORA VOLIVCA
ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA
Podpisani/a
ime in priimek: ...........................................................
rojen/a: .......................................................................
stalno prebivališče:
kraj: ............................................................................
ulica: ....................................................hišna št.: ........
reg. št. osebnega dokumenta.......................................
izdanega v/na ..............................................................
dajem podporo zahtevi za:
SKLEP ZA ZBIRANJE PODPISOV

21 dni

za postopek dajanja podpore volivcev za referendum
o oskrbi s pitno vodo iz alpskih virov izpod Krvavca,
na pobudo in zahtevo, ki jo je podal porvopodpisani
Anton Zorman, Mengeš, Slovenska c. 66, s podpisi
skupine volivcev Občine Mengeš.

7 dni

Podpis volivca/ke:___________________________
....................................................................................

30 dni
7 dni

5 dni
30 dni

NAVODILO:
1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Izpolnjeni obrazec podpišete pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice
glede na vaše stalno prebivališče (Upravna enota
Domžale).
3. Obrazec oddate prvopodpisanemu pobudniku Antonu Zormanu
IZPOLNI URADNA OSEBA:
Domžale, .........................................
M.P.
Podpis:.........................................................................

5. Nosilci urejanja, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva
6, 1000 Ljubljana
Javno podjetje Prodnik, d.o.o. (voda, kanalizacija in
odvoz smeti), Savska 34, Domžale
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15,
1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
cesta 58, 1516 Ljubljana
RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
Občina Mengeš,Slovenska cesta 30, Mengeš
RS Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 4, 1102 Ljubljana

Obvestilo: evidenca podpisov volivcev za postopek
dajanja podpore volilcev, za referendum o oskrbi z
pitno vodo iz alpskih virov izpod Krvavca je uradna
tajnost.
2. člen
Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm
(format A4), uporablja se sprednja stran.
3. člen
Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi
za razpis naknadnega referenduma iz 1. člena tega
sklepa je od 28 .4. 2008 do 27. 5. 2008.
4. člen
Obrazec za podporo volivca zagotovi Občina Mengeš
brezplačno in je na voljo volivcem pri državnem organu
pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.

6. Obveznosti v zvezi z financiranjem priprave
sprememb in dopolnitev ZN M22 Mengeš:
Investitor priprave sprememb in dopolnitev ZN ME22
Mengeš je Vendo-Pušnik d.o.o., Slovenska cesta 73,
1234 Mengeš.

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

Številka: 3503-2/2008
Datum: 15. 4. 2008

Številka: 042-1/2008
Mengeš, 18.4.2008
Župan
Franc Jerič
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Župan
Franc Jerič

