Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) in četrtega
odstavka, 23. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 93/05 ) je Občinski svet Občine
Mengeš, na 29. seji, dne 15. 2. 2006
sprejel
SKLEP
O USTANOVITVI SVETA
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
1.
Občina Borovnica, Občina Brezovica,
Občina Dobrepolje, Občina Dobrova
Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani,
Občina Domžale, Občina Grosuplje,
Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna
Gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda,
Občina Litija, Mestna občina Ljubljana,
Občina Lukovica, Občina Logatec, Občina
Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče,
Občina Škoﬂjica, Občina Šmartno pri Litiji,
Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina
Vodice in Občina Vrhnika (v nadaljevanju:
občine Ljubljanske urbane regije ), ki
tvorijo Osrednjeslovensko statistično regijo
(v nadaljevanju: razvojna regija) s tem
sklepom ustanovijo Svet Ljubljanske urbane
regije (v nadaljevanju: Svet LUR), kot organ
odločanja na ravni razvojne regije.
2.
Sedež Sveta LUR je na sedežu Regionalne
razvojne agencije na Linhartovi 13, v
Ljubljani.
3.
Svet LUR sestavljajo župani občin
Ljubljanske urbane regije.
4.
Naloge Sveta LUR so:
- sprejem regionalnega razvojnega
programa,
- potrjevanje izvedbenega na črta
regionalnega razvojnega programa,
- potrjevanje kriterijev za pripravo
seznama prioritetnih regionalnih razvojnih
projektov,
- imenovanje predstavnikov občin v
regionalnem razvojnem svetu,
- imenovanje predstavnikov v razvojni
svet kohezijske regije,
- določanje organiziranosti institucij na
ravni razvojne regije,

- sklenitev pogodbe o ﬁnanciranju
delovanja regionalnih institucij med
občinami in z drugimi partnerji na ravni
razvojne regije,
- predstavljanje razvojne regije in
sodelovanje z drugimi regijami.
5.
Svet LUR je sklepčen in lahko prične
z delom če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini članov. Odločitev, ki je
predlagana, je sprejeta, če glasuje zanjo
večina izmed vseh članov, pod pogojem,
da imajo občine, katerih predstavniki
so glasovali za predlog, skupaj več kot
polovico prebivalcev v razvojni regiji, ali
če za predlog glasuje najmanj 20 članov
ne glede na število prebivalcev, ki jih
zastopajo."
6.
Sredstva za delo Sveta LUR zagotavljajo
občine Ljubljanske urbane regije. Višina
sredstev se določi vsako leto s posebnim
sklepom, ki ga sprejme Svet LUR.
7.
Strokovne, tehnične in administrativne
podpore za delovanje Sveta LUR zagotavlja
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije.
8.
Podrobnejše določbe o načinu dela, vodenju
in predstavljanju Sveta LUR ter druge
določbe, potrebne za nemoteno delo se
uredijo v poslovniku Sveta LUR.
9.
Prvo sejo Sveta LUR skliče Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
v 15. dneh od veljavnosti tega sklepa.
10.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo v
preambuli navedene občine, veljati pa začne
naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Številka : 196-29/3
Datum: 15.2.2006
Občina MENGEŠ
Župan, mag. Tomaž ŠTEBE
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Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 24.
člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS št.
93/05) je Občinski svet Občine Mengeš, na
29. seji, dne 15.2.2006 sprejel
SKLEP
O USTANOVITVI REGIONALNEGA
RAZVOJNEGA SVETA
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
I. Splošna določba
1.
Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina
Dobrepolje, Občina Dobrova-Polhov Gradec,
Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale,
Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina
Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik,
Občina Komenda, Občina Litija, Mestna
občina Ljubljana, Občina Lukovica, Občina
Logatec, Občina Medvode, Občina Mengeš,
Občina Moravče, Občina Škoﬂjica, Občina
Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina
Velike Lašče, Občina Vodice in Občina
Vrhnika (v nadaljevanju: občine Ljubljanske
urbane regije ), ki tvorijo Osrednjeslovensko
statistično regijo (v nadaljevanju: razvojna
regija) s tem sklepom ustanovijo Regionalni
razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v
nadaljevanju: RRS LUR).
II. Člani RRS LUR
2.
Člani RRS LUR so:
- 25 predstavnikov občin Ljubljanske
urbane regije,
- 25 predstavnikov združenj gospodarstva
na ravni razvojne regije,
- 12 predstavnikov sindikatov, nevladnih
organizacij in predstavnikov drugih
partnerjev na ravni razvojne regije,
- 1 predstavnik upravljavcev zavarovanih
območij in
- 1 predstavnik romske skupnosti.
Predstavnike občin imenuje Svet
Ljubljanske urbane regije. Predstavnike
ostalih organizacij iz predhodnega odstavka
imenujejo njihovi organi na podlagi pisnega
poziva za imenovanje s strani Sveta
Ljubljanske urbane regije.
3.
Članstvo v RRS LUR ni združljivo s
sklenjenim delovnim razmerjem v
Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske
urbane regije.

III. Odbori RRS LUR
4.
RRS LUR ima odbore:
- odbor za človeške vire,
- odbor za infrastrukturo, okolje in
prostor,
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za razvoj podeželja.
Vodje odborov, ki so člani RRS LUR,
imenuje RRS LUR.
Člane odborov, ki so uslužbenci Regionalne
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
območnih razvojnih agencij, občin, območne
enote Zavoda RS za zaposlovanje, Gospodarske
zbornice Slovenije, območnih obrtnih zbornic,
območnega Kmetijsko gozdarskega zavoda v
okviru KGZ Slovenije, regionalnega zavoda
za zdravstveno varstvo, regijskih študijskih
središče, upravljavcev zavarovanih območij
narave in drugih izpostav ministrstev oz.
institucij, ki delujejo na regionalni ravni v
Ljubljanski urbani regiji in izrazijo interes za
sodelovanje v odborih imenujejo njihovi organi
oziroma organi zbornic in interesnih združenj, v
katera se združujejo.
Odbori štejejo najmanj 7 in največ 15 članov.

ki sodelujejo pri izvedbi regionalnega
razvojnega programa.

5.
Odbori RRS LUR sodelujejo pri pripravi
regionalnega razvojnega programa in
pripravljajo izvedbeni načrt regionalnega
razvojnega programa.
Odbori delajo na sejah. Odbori delajo
po poslovniku, s katerim se podrobneje
določi vsebino in način dela odbora.
IV. Predsednik RRS LUR

VII. Strokovne in administrativne
naloge
9.
Splošno razvojno pospeševalne naloge v
regiji in zagotavljanje strokovnih, tehničnih
in administrativnih nalog za potrebe RRS
LUR izvaja Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije. Medsebojna
razmerja med občinami ter Regionalno
razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije
se določijo s pogodbo.

6.
Člani RRS LUR izmed sebe izvolijo
predsednika oz. predsednico (v nadaljevanju:
predsednik), ki predstavlja RRS LUR,
sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje
njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje
in koordiniranje njihovega izvajanja.
RRS LUR ima podpredsednika oz.
podpredsednico (v nadaljevanju:
podpredsednik), ki pomaga predsedniku pri
njegovem delu in opravlja naloge iz njegove
pristojnosti, za katere ga pooblasti.
RRS LUR prične z delom in se konstituira,
če je na prvi seji navzočih več kot polovica
članov s potrjenim mandatom.
Mandat članov je vezan na programsko
obdobje, za katerega se pripravlja Državni
razvojni program in regionalni razvojni
program. Postopek imenovanja novih
članov se prične dve leti pred iztekom
programskega obdobja. Člani morajo biti
imenovani najkasneje šest mesecev pred
iztekom programskega obdobja.
V. Delo RRS LUR
7.
RRS LUR dela na sejah. Na seje so redno
vabljeni tudi predstavniki ministrstev,

RRS LUR dela po poslovniku, s katerim
podrobneje določi vsebino in način dela.
VI. Naloge RRS LUR
8.
Naloge RRS LUR so:
- sprejemanje sklepov o pripravi
regionalnega razvojnega programa ter
drugih odločitev v postopku njegove
priprave,
- priprava predloga izvedbenega načrta
regionalnega razvojnega programa,
- spremljanje in vrednotenje regionalnega
razvojnega programa,
- imenovanje predstavnikov v razvojni
svet kohezijske regije
- sodelovanje v programskih svetih za
pripravo regionalnih zasnov prostorskega
razvoja na območju razvojne regije,
- sodelovanje z regijami drugih držav,
- imenovanje vodij odborov RRS LUR,
- sprejem poslovnika,
- obravnava drugih zadev regionalnega pomena.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99,
3/01) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 29. seji dne 15. februarja 2006
sprejel
SKLEP
O POTRDITVI MANDATA
ČLANOMA OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Mengeš potrdi mandat
novo izvoljenima članom občinskega
sveta:
1. Anton Juršič, Rašiška 3b, Mengeš
2. Kostja Modec, Cankarjeva 16b, Mengeš
Številka:187-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 29.
seji dne 15. februarja 2006 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
VRTEC MENGEŠ
V Svet zavoda Vrtec Mengeš Občinski
svet Občine Mengeš imenuje:
Milico Tomšič, Slamnikarska 12, Mengeš
Marijo Gosar, Zavrti 13, Mengeš
Stanislava Golob, Ul. Dr. Tineta Zajca 8,
Mengeš

VIII. Prehodne in končne določbe
10.
Dosedanji Programski odbor za pripravo
Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 20022006 nadaljuje svoje delo do oblikovanja
RRS LUR po določbah tega sklepa.
11.
Prvo sejo RRS LUR skliče Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v
dveh mesecih od veljavnosti tega sklepa.
12.
Poslovnik iz 8. člena tega akta sprejme RRS
LUR v roku 30 dni od njegove konstitutivne
seje.
13.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo vse v
preambuli navedene občine Ljubljanske
urbane regije, veljati pa začne naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Številka:188-29/3
Datum: 15. 2. 2006

Številka : 197-29/3
Datum: 15.2.2006

Številka:189-29/3
Datum: 15. 2. 2006

Občina MENGEŠ
Župan, mag. Tomaž ŠTEBE
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Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 5/99, 3/01) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 29. seji dne 15. februarja
2006 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA SVETA
ZAVODA MUZEJ MENGEŠ
Občinski svet Občine Mengeš imenuje g.
Zupan Valentina, Maistrova 7, Mengeš za
predstavnika Občine Mengeš v svet Zavoda
Muzej Mengeš.

Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99,
3/01) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 29. seji dne 15. februarja 2006
sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU SODNIKOV
POROTNIKOV
Občinski svet Občine Mengeš imenuje
kandidate za sodnike porotnike:
1. Malus, Marija – Ina,
Zavrti 36, Mengeš
2. Urbancl Rafael,
Slamnikarska 19, Mengeš
3. Lipar Branko, Gorenjska c. 2, Mengeš
4. Borin Šefan, Japljeva 1, Mengeš
5. Loboda Matjaž, Gasilska 44, Mengeš,
6. Regina Binter,
Kolodvorska 2b, Mengeš
Številka:190-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 29.
seji dne 15. februarja 2006 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV
UREDNIŠKEGA SVETA GLASILA
MENGŠAN
Občinski svet Občine Mengeš imenuje
Uredniški svet glasila Mengšan v sestavi:
1. Mateja Jemec, Topole, 42, Mengeš
2. Jožef Vahtar, Aljaževa 1, Mengeš
3. Peter Škrlep, Trubarjeva 5, Mengeš
4. Branko Lipar, Gorenjska c. 2, Mengeš
5. Janez Penca, Slamnikarska 8, Mengeš
6. Tina Železnik, Janševa 11, Mengeš
7. Janja Verbančič,
Balantičeva 8, Mengeš
Številka:191-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 29.
seji dne 15. februarja 2006 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SOGLASJA K
RAZPOREDITVI PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI V
LETU 2004 V ZD DOMŽALE

Občinski svet daje soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki iz leta
2004 v Javnem zavodu Zdravstveni dom
Domžale.
Presežek se nameni za investicije v
medicinsko opremo v smislu medicinsko
– tehnološke posodobitve v naslednjih
letih.
Številka:192-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99,
3/01) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 29. seji dne 15. februarja 2006
sprejel
SKLEP
O VIŠINI HONORARJA
ODGOVORNEGA UREDNIKA
GLASILA MENGŠAN
Višina honorarja za odgovornega urednika
glasila Mengšan je 70.000,00 SIT neto
za delo in odgovornosti uresničevanja
programske zasnove ter priprave izdaje
glasila, urejanje besedil, vsebinsko
oblikovanje posameznih številk z redno
pripravo novinarskih prispevkov o družbeno
političnem in družabnem življenju v občini
Mengeš.
Občinski svet po poteku šestih mesecev od
imenovanja odgovornega urednika preveri
njegovo delo in ponovno odloča o višini
avtorskega honorarja, glede na kakovost
glasila Mengšan.
Številka:193-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99,
3/01) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 29. seji dne 15. februarja 2006
sprejel
SKLEP
O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V
LETU 2006
Višina posamezne Trdinove nagrade v letu
2006 je 160.000,00 SIT.
Številka:194-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
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Na podlagi 6. člena Odloka o podeljevanju
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 21/97 in 1/99) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 29.
seji dne 15. februarja 2006 sprejel
SKLEP
O JAVNEM RAZPISU ZA
PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2006
1.
Priznanja občine, ki jih podeljuje Občinski
svet Občine Mengeš, so najvišja priznanja
občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju
občanov. Imajo pomen za razvoj in ugled
občine na gospodarskem, kulturnem,
športnem, ter humanitarnem področju
in na drugih splošno koristnih področjih
delovanja v občini in širši skupnosti.
2.
Priznanja se podeljujejo občanom, skupinam
občanov, podjetjem, zavodom, društvom in
skupinam, združenjem in drugim pravnim
in civilno pravnim osebam s področja ali z
delovanjem na področju Občine Mengeš.
3.
Za leto 2006 bodo praviloma lahko
podeljena naslednja priznanja:
•
•
•

1 zlato priznanje
2 srebrni priznanji
3 bronasta priznanja

1. Zlato priznanje se podeli posamezniku
za nad 25 - letno uspešno delo na področju
sedanje občine Mengeš, s katerim prispeva k
ugledu in razvoju občine ter podjetju, zavodu
in društvu za več kot 50 - letnico dela.
2. Srebrno priznanje se podeli posamezniku
za nad 15 - letno uspešno delo na področju
sedanje občine Mengeš, s katerim prispeva
k ugledu in razvoju občine ter podjetju,
zavodu in društvu za več kot 25 - letnico
dela.
3. B r o n a s t o p r i z n a n j e s e p o d e l i
posamezniku za nad 5 - letno uspešno
delo na področju sedanje občine Mengeš, s
katerim prispeva k ugledu in razvoju občine
ter podjetju, zavodu in društvu za več kot
15 - letnico dela.
Predloge lahko posredujejo občani,
skupine občanov, podjetja, zavodi, društva
in skupine, združenja in druge javne
osebe najkasneje do 24. MARCA 2006 v
zapečateni ovojnici na naslov Občinski svet
Občine Mengeš, Komisija za podeljevanje
priznanj (ne odpiraj), Slovenska c. 30, 1234
Mengeš.

Predlog mora vsebovati naslednje
podatke:
- točen naziv, naslov predlagatelja;
- ime in priimek, rojstne podatke,
naslov, poklic predlaganega kandidata
oziroma naziv in točen naslov
organizacije, skupnosti, podjetja, društva,
ki ga predlagajo za priznanje;
- vrsto priznanja;
- podrobnejšo obrazložitev predloga z
navedbo kriterijev
Nepopolnih predlogov in predlogov, ki bodo
prispeli po roku, Komisija za podeljevanje
priznanja ne bo upoštevala.

opremljene pripombe in predlogi. Rok za
oddajo pripomb k razgrnjenem gradivu
poteče zadnji dan razgrnitve.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš in na spletnih straneh
Občine Mengeš.
Številka: 350-05-5/2005
Mengeš, 20. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe

Številka:195-29/3
Datum: 15. 2. 2006
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03)
in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01),
je župan Občine Mengeš, dne 20.2.2006
sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi
I.
Javno se razgrne predlog Občinskega
lokacijskega načrta območja M 25 Mali
Mengeš, ki so ga izdelali Arhes d.o.o.,
Duplje in DOMPLAN, d.d., Kranj, pod
številko projekta P-21-ZN/05, februar
2006.
II.
Predlog Občinskega lokacijskega načrta
območja M 25 Mali Mengeš se javno razgrne
na sedežu Občine Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš.
III.
Javna razgrnitev traja od 6. 3. 2006 – 7. 4.
2006, v delovnem času občinske uprave.
IV.
V času javne razgrnitve bo organizirana
javna obravnava in sicer v četrtek, dne 16.
3. 2006, ob 19.00 uri v sejni sobi upravne
stavbe občine Mengeš.
V.
Pisne pripombe k predlogu odloka o
Občinskem lokacijskem načrtu območja
M 25 Mali Mengeš lahko vpišete v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve ali
pošljete na Občino Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš. Obravnavane
bodo le podpisane in s polnim naslovom
0
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