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URADNI VESTNIK
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97 s spremembami), Zakona
o prekrških (Ur.list SRS št.25/83, 36/83, 42/85, 2/86,47/
87, 5/90 in Ur. list RS št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93,
39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98) in 22.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik št. 5/99,
3/01) je Občinski svet Občine Mengeš na nadaljevanju
28. seje, dne 21. decembra 2005 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O OBČINSKIH
CESTAH
I.
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 7/99) se črta 41. člen.
2. člen
Vsi drugi členi ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
vestniku Občine Mengeš.
Številka:178-28/3
Datum: 21.12.2005
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na osnovi zakona o medijih (Ur.l. RS, št. 35/2001) in
Statuta Občine Mengeš je Občinski svet Občine Mengeš na
nadaljevanju svoje 28. seje dne 21. decembra 2005 sprejel
ODLOK
O JAVNEM GLASILU MENGŠAN
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila
MENGŠAN (v nadaljevanju javno glasilo), ki ga
je ustanovila Krajevna skupnost Mengeš s sklepom
skupščine z dne 19.10.1993 ter druge zadeve, ki so
pomembne za izdajanje javnega glasila.
2. člen
(izdajatelj)
Izdajatelj javnega glasila je Občinski svet Občine Mengeš
(v nadaljevanju izdajatelj), Slovenska cesta 30, Mengeš.
Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo
medija in nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje.
Dejavnost izdajatelja lahko obsega tudi ustvarjanje
oziroma produkcijo programskih vsebin.
3. člen
(sedež javnega glasila)
Sedež javnega glasila je sedež izdajatelja, Slovenska
cesta 30, Mengeš.

7. člen
(zvrst in časovni interval razširjanja)
Javno glasilo je glasilo lokalne skupnosti in izide enkrat
mesečno do 25. v mesecu, avgusta pa ne izide.
Izjemoma lahko izide kot izredna oziroma kot dvojna
številka.
8. člen
(način in predvideno območje razširjanja javnega glasila)
Javno glasilo prejemajo vsa gospodinjstva, obratovalnice
in pravne osebe v Občini Mengeš.
Posamezniki, ki so povezani z Občino Mengeš in želijo
prejemati javno glasilo, pošljejo uredniškemu svetu
pisno vlogo. O podani vlogi na osnovi sprejetih kriterijev
odloča uredniški svet na svoji naslednji seji.
9. člen
(viri ﬁnanciranja)
Javno glasilo je brezplačno.
Viri ﬁnanciranja časopisa so:
- proračunska sredstva, ki jih izdajatelj
predvidi v proračunu Občine Mengeš,
- prihodki oglaševalskih sporočil,
- drugi prihodki.
10. člen
(načine ﬁnanciranja)
Sredstva iz 9. člena se smejo nameniti za:
- stroške priprave in tiska javnega glasila,
- stroške dostave javnega glasila,
- materialne stroške uredništva,
- avtorske honorarje,
- druge stroške, ki so neposredno povezani
s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem javnega glasila.
Sredstva v okviru koledarskega leta po posameznih
postavkah razporeja odgovorni urednik. Razporeditev
sredstev uredniku potrdi uredniški svet.
Porabo sredstev odreja odgovorni urednik, potrjuje pa
jih odgovorna oseba izdajatelja.
11. člen
(namen, naloge, cilji)
Javno glasilo je osrednji nosilec informacij o dogajanju
v Občini Mengeš ter informacij, ki so pomembne za
Občino Mengeš.
Dejavnost javnega glasila temelji na svobodi izražanja,
nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in
dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in
odprtosti glasila za različna mnenja, prepričanja in za
raznolike vsebine, na avtonomnosti urednika, novinarjev
in drugih avtorjev pri ustvarjanju prispevkov v skladu
s programsko zasnovo in profesionalnimi kodeksi, ter na
osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev
prispevkov in urednika za posledice njihovega dela.
Obveščati javnost oziroma občane Občine Mengeš
z življenjem in delom v občini.

4. člen
(sedež uredništva oziroma odgovornega urednika)
Sedež odgovornega urednika, uredništva in uredniškega
sveta je sedež izdajatelja, Slovenska cesta 30, Mengeš.

12. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Posamezna tehnična in organizacijska opravila
v dogovoru z urednikom opravlja ustrezna služba
v okviru občinske uprave. Izdajatelj lahko s pogodbo
na podlagi predhodnega razpisa posamezna tehnična in
organizacijska opravila prenese na zunanjega izvajalca.

5. člen
(žig)
Javno glasilo ima žig okrogle oblike premera 32 mm
z besedilom: MENGŠAN, GLASILO OBČINE MENGEŠ

V primeru, da se posamezna tehnična in organizacijska
opravila prenesejo na zunanjega izvajalca, smejo biti
v kalkulaciji pogodbene cene upoštevani samo stroški iz
1. odstavka 10. člena.

6. člen
(jezik)
Javno glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

UREDNIŠKI SVET
13. člen
(imenovanje)

Javno glasilo ima uredniški svet, ki ga za mandatno
obdobje na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja imenuje izdajatelj. Uredniški svet
mora biti imenovano tako, da v njem s po enim članom
zastopane vse svetniške skupine, ki so na zadnjih lokalnih
volitvah dobile najmanj en mandat v občinskem svetu.
Uredniški svet izmed svojih članov imenuje in razrešuje
predsednika. Prednost pri imenovanju predsednika
uredniškega sveta ima svetniška skupina, ki je na
volitvah v občinski svet pridobila najmanj glasov.
Izdajatelj lahko uredniški svet ali posameznega člana
uredniškega sveta razreši na predlog skupine tretjine
članov občinskega sveta.
14. člen
(naloge)
Uredniški svet na predlog odgovornega urednika
sprejema kriterije za določanje višine honorarjev
v skladu s predvidenimi sredstvi. Kriterije pri potrjevanju
upošteva tudi odgovorna oseba izdajatelja.
Višino honorarja odgovornega urednika na predlog
odgovorne osebe izdajatelja s sprejetim sklepom določa
občinski svet. Sklep mora biti sprejet pred objavo razpisa
za odgovornega urednika.
Uredniški svet na predlog odgovornega urednika
sprejema kriterije za trženje oziroma v primeru javnega
razpisa predstavlja komisijo, ki ji predseduje odgovorni
urednik.
Uredniški svet na predlog odgovornega urednika razpiše
javni razpis za izbiro zunanjih sodelavce javnega glasila,
npr. za pripravo, tisk in dostavo javnega glasila … in
predstavlja komisijo javnega razpisa, ki ji predseduje
odgovorni urednik.
Uredniški svet dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa
štirikrat letno, sklicuje in vodi predsednik uredniškega sveta.
Predsednik uredniškega sveta najmanj enkrat letno pisno
poroča občinskemu svetu o svojem delu in planu za naprej.
ODGOVORNI UREDNIK
15. člen
(imenovanje)
Javno glasilo ima odgovornega urednika, ki mora
izpolnjevati pogoje zapisane v Zakonu o medijih.
Najkasneje 90 dni po uveljavitvi tega odloka Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi
predhodnega izvedenega javnega razpisa občinskemu
svetu posreduje predlog za imenovanje odgovornega
urednika. Odgovorni urednik je potrjen z večino
izvoljenih v občinski svet.
Mandat odgovornega urednika traja 5 let.
Urednika razrešuje izdajatelj na osnovi predloga skupine
tretjine članov izdajatelja.
V primeru razrešitve ali odstopa odgovornega urednika
ta opravlja uredniško funkcijo do imenovanja novega
odgovornega urednika.
16. člen
(naloge)
Odgovorni urednik sodeluje pri urejanju besedil,
oblikovanju posamezne številke ter izdajatelju odgovarja
za uresničevanje programske zasnove in vsake objavljene
informacije, razen če zakonodaja ne določa drugače.
Urednik lahko odkloni objavo prispevka le v primerih
in pogojih kot to določa Zakon o medijih ter v primeru
kršitve kodeksa novinarske poklicne etike oziroma če
članek ni v skladu s programsko zasnovo javnega glasila.
Urednik ob začetku mandata izdajatelju predloži
programsko zasnovo glasila ter morebitne spremembe,
ki jih mora izdajatelj potrditi.
Urednik mora o svojem delu in planu za naprej, enkrat
letno pisno poročati občinskemu svetu o svojem delu in
planu za naprej.
UREDNIŠTVO
17. člen
(sestava)
Uredništvo javnega glasila določi urednik, ki člane
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uredniškega odbora seznani z programsko zasnovo javnega
glasila in profesionalnimi kodeksi, ki jih ob sprejetju
funkcije tudi sprejmejo kot izhodišče za svoje delovanje.
18. člen
(naloge)
Uredniški odbor v skladu s programsko zasnovo javnega
glasila, ki jo na predlog urednika sprejme, spreminja
in dopolnjuje izdajatelj, skrbi za programske vsebine
(vesti, mnenja, obvestila, sporočila in druge informacije)
in avtorska dela z namenom obveščanja, zadovoljevanja
kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter
množičnega komuniciranja.
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih sklicuje odgovorni
urednik.
19. člen
(volilna kampanija)
V času volilne kampanije ob razpisu lokalnih volitev
mora javno glasilo del prostora nameniti za predstavitev
kandidatov in kandidatnih list.
Na osnovi sklepa izdajatelja pa ga lahko nameni tudi ob
razpisu volitev v državni zbor in državni svet.
Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka
v skladu z ustreznim zakonom sprejme izdajatelj.
Pravila iz 2. odstavka tega člena morajo biti takšna, da
zagotavljajo enakopravnost kandidatov in kandidatnih list.
20. člen
(končna določba)
Sprejeti odlok začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem
glasilu Občine Mengeš. Z uveljavitvijo tega odloka preneha
veljati Odlok o izdajateljstvu glasila Mengšan (Uradni list
RS, št. 18/95, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/2003).
Številka: 179-28/3
Datum: 21. 12. 2005
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 49a. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/
98, 74/98, 70/00, 51/02) je Občinski svet Občine Mengeš
na nadaljevanju 28. seje dne 21. decembra 2005 sprejel
Odlok
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata
- organa skupne občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat«
(v nadaljevanju: inšpektorat) kot organ skupne
občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na
področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega
redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Vodice (v nadaljevanju: občine
ustanoviteljice).
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega
organa občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice.
Sedež inšpektorata je: Trzin, Mengeška cesta 9.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu
je napis »Medobčinski inšpektorat«, na notranjem delu
spodnjega roba »Trzin, Komenda, Lukovica«, na zunanjem
delu spodnjega roba pa »Mengeš, Moravče, Vodice«.
3. člen
Občinski inšpektorji in občinski redarji so javni
uslužbenci.
Pooblastilo za opravljanje nadzorstva izkazujejo s
službeno izkaznico, ki jo izda župan občine, v kateri je
sedež inšpektorata.
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo skladno
s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in opremi
pooblaščenih delavcev občinskega redarstva (Uradni list
RS št. 2/99).
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge izvajanja
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo
predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Obseg inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
v posamezni občini ustanoviteljici se določi v dogovoru

iz 19. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo se
opravljata kot redni inšpekcijski oz. redarski pregled ter
kot izredni inšpekcijski oz. redarski pregled na podlagi
obvestila pristojne občinske uprave kadarkoli v tednu.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno
pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v
glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno
pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektor se pri izvrševanju upravnih nalog ravna po
predpisih in zakonih, po usmeritvah župana in direktorja
oziroma druge s strani župana pooblaščene osebe
občinske uprave krajevno pristojne občine ustanoviteljice
in skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor,
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja
inšpektorata pa po skupnih usmeritvah večine županov
občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja medobčinskega inšpektorata, ki
ga z večino vseh imenujejo in razrešujejo župani občin
ustanoviteljic.
7. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata zastopa in
predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog
inšpektorata, skrbi za izdelavo in uresničevanje
programa dela, opravlja naloge nadzorstva ter opravlja
vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo
inšpektorata.
8. člen
Vodja medobčinskega inšpektorata po predhodnem
soglasju večine vseh županov občin ustanoviteljic
odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja
zaposlenega v inšpektoratu.
9. člen
O izločitvi iz upravnega postopka zaposlenega v
inšpektoratu odloča direktor občinske uprave krajevno
pristojne občine ustanoviteljice, ki v primeru izločitve
zaposlenega iz upravnega postopka o zadevi tudi
odloči.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov iz
4. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski
inšpektorji.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi
pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem
posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski
inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter
dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem
postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo
istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so skladna
z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o
javni upravi.
11. člen
Občinski inšpektor mora izpolniti posebne pogoje
iz sistemizacije v roku šestih mesecev od dneva
imenovanja za inšpektorja. Prvo zaposleni občinski
inšpektor mora ob imenovanju že izpolnjevati posebne
pogoje iz sistemizacije.
Občinski inšpektor, ki ne izpolnjuje posebnih pogojev iz
sistemizacije, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja
dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
12. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski
inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima
pravico in dolžnost:
- opozoriti kršitelja;
- ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem
nadzora;
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
- voditi postopek zaradi prekrška;
- izreči globo;
- predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem
ukrepov; in
- odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je
pooblaščen.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski
inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima
pravico in dolžnost:
- opozoriti kršitelja;
- pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju;
- podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu; in
- o tem poročati županu.
13. člen
Pravne in ﬁzične osebe, pri katerih se opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu
inšpektorju:
- omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva;
- vstop v objekte in prostore oz. dostop do naprav, ki jih
nadzira občinski inšpektor; in
- posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in
pojasnila v zvezi inšpekcijskim nadzorstvom.
14. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo,
kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela
oz. zaradi lastne varnosti.
IV. OBČINSKO REDARSTVO
15. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov,
ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil (v
nadaljevanju: mirujoči promet) ter na terenu ugotavlja
nepravilnosti, zlasti na področju varstva okolja, javnega
reda, komunalne urejenosti in zunanjega videza občine.
Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad
izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na
mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.
16. člen
Občinski redar mora izpolniti posebne pogoje iz
sistemizacije v roku šestih mesecev od razporeditve na
delovno mesto občinskega redarja.
17. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa redar
ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
- opozoriti voznika kršitelja;
- na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi;
- izreči globo na kraju samem;
- izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog;
- voditi postopek o prekršku;
- ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem
nadzora; in
- obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
ukrepi, za katere ni pristojen.
Če občinski redar na terenu ugotovi nepravilnosti na
področju varstva okolja, javnega reda, komunalne
urejenosti ali zunanjega videza občine, ima pravico in
dolžnost:
- opozoriti kršitelja;
- natančno zapisati podatke o nepravilnostih in jih po
potrebi fotograﬁrati;
- posredovati podatke o nepravilnostih občinskemu
inšpektorju; in
- obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
dodatni ukrepi.
V. SREDSTVA ZA DELO
18. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice
zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom
dela za posamezno občino ustanoviteljico, določeno v
dogovoru iz 19. člena tega odloka.
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v
inšpektoratu odgovarja vsaka občina ustanoviteljica za
svoje območje.
VI. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH,
OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
19. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo dogovor, s
katerim podrobneje določijo pravice in obveznosti do
inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja,
način ﬁnanciranja, opravljanje administrativnih,
strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat
ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne
zadeve.
Ustanoviteljske pravice v imenu občin ustanoviteljic
izvršujejo njihovi župani.
20. člen
Občine ustanoviteljice zagotovijo prostor in opremo za
delo inšpektorata.
Podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova
zagotavljanja prostora, opreme ter uporabe premoženja
dogovorijo župani občin ustanoviteljic v dogovoru iz 19.
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člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Inšpektorat začne z delom 1. aprila 2006.
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne
naloge in pristojnosti na področjih iz 4. člena tega odloka.
22. člen
Župani občin ustanoviteljic z večino vseh sprejmejo
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem
inšpektoratu.
Župani občin ustanoviteljic z večino vseh izpeljejo
celoten postopek in odločijo o prvi zasedbi sistemiziranih
delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu.
23. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo
k ustanovitvi inšpektorata, če sklep o tem sprejme
pristojni organ občine in se s pristopom strinjajo vse
občine ustanoviteljice oz. njihovi pristojni organi.
Inšpektorat opravi preračun zagotavljanja sredstev za
delo inšpektorata po deležih iz drugega odstavka 4.
člena tega odloka.
24. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop
iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda
inšpektoratu najmanj 12 mesecev pred nameravanim
izstopom.
Občina izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do inšpektorata, ostale občine ustanoviteljice
pa so dolžne v roku iz predhodnega odstavka sprejeti
spremembo ustanovitvenega akta.
25. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh
občin ustanoviteljic.
V Uradnem listu Republike Slovenije ga objavi Občina
Trzin.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih
glasilih občin ustanoviteljic.
Številka: 184-28/3
Datum: 21. 12. 2005
Župan Občine Mengeš
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 28. seji dne 14. decembra 2005 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU ZA IZPLAČILO POVEČANE
DELOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2005 V
JAVNEM ZAVODU MESTNE LEKARNE
Občinski svet daje soglasje za izplačilo povečane delovni
uspešnosti za leto 2005 v višini 24,2% letnih sredstev za
plače v javnem zavodu Mestne Lekarne.
Številka:176-28/3
Datum: 14. 12. 2005
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 28. seji dne 14. decembra 2005
sprejel
SKLEPE
O SPREJEMU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2006 V I. OBRAVNAVI
1. Planirani znesek vplačanih komunalnih prispevkov v
letu 2006 se zniža za 10 mio SIT.
2. Za dodelitev sredstev iz proračuna društvom naj se
zberejo podatki o društvih in se pripravi predlog razpisa
za dodelitev sredstev društvom že v letu 2006. Društva
naj dostavijo podatke o registraciji društva, bilanco
društva za dve leti, poročilo o porabljenih proračunskih
sredstvih za zadnji dve leti in program dela društva.
3. Za namene realizacije nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa se namenijo sredstva v okviru
programa za leto 2006 in ﬁnančnih možnosti proračuna.
4. Za namen ureditve ceste na Gobavici se nameni 7 mio SIT.
5. Za protipotresno sanacijo OŠ Mengeš se nameni 27

mio SIT, planiranih za izgradnjo Gasilskega doma Loka.
GD Loka se prestavi v leto 2007.
6. Za Muzej Mengeš se nameni 20 mio SIT v primeru,
da kupi poslovne prostore v prenovljenih prostorih bivše
Melodije.
7. Na kompleksu Kulturnega doma Mengeš se v letu
2006 zagotovijo sredstva za idejne zasnove in projekte,
ki bodo rešili tudi vprašanje prometne ureditve širšega
kompleksa ( šola, telovadnica in KD), letu 2007 pa se
začne s postopno realizacijo, minimalna ureditev pa se
uredi čimprej.
8. Ko OS potrdi idejno zasnovo, se začne s postopkom
ureditve Tonhovine (pod kostanji) in spomenika Rudolfa
Maistra.
9. Za naslednjo sejo Občina Mengeš pripravi ﬁnančno
poročilo porabe proračunskih sredstev leta 2005.
10. Gradivo za sejo občinskega sveta, na kateri se
bo obravnaval predlog proračuna za leto 2006 – II.
obravnava, naj se članom sveta posreduje 14 dni pred
sejo sveta.
11. Pri pripravi predloga proračuna za leto 2006 za II.
obravnavo, se upoštevajo posredovane pripombe iz 1.
razprave.
12. Sprejme se proračun Občine Mengeš za leto 2006
in Načrt razvojnih programov za leta 2006 do 2009 v
I. obravnavi.
13. Sprejme se Odlok o izvajanju proračuna Občine
Mengeš za leto 2006 v I. obravnavi.
Številka:177-28/3
Datum: 14. 12. 2005
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/79, 10/98 in 74/
98) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01), je Občinski svet Občine
Mengeš na
redni seji dne sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI POVPREČNE
GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2006 TER VREDNOSTI
ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNE
USTANOVITVE SLUŽNOSTI
Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur. list SRS 18/1984, 32/1985, 33/1989, Ur. list RS
24/1992) in v povezavi s l. točko l. odstavka 56. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS 44/1997),
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 30/97,
5/2001) ter 22. člena Statuta občine Mengeš je Občinski
svet Občine Mengeš na nadaljevanju svoje 28. seje dne
21. decembra 2005 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Mengeš za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Mengeš za leto
2006 znaša 0,269 SIT.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1.1.2006 dalje.
Številka: 181/28-3
Datum: 21. 12. 2005
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 nadaljevanju svoje 27. seje dne 14.
decembra 2005 sprejel
SKLEP
O PRODAJI SKUPNIH PROSTOROV
1. Občinski svet Občine Mengeš soglaša s prodajo skupnih
prostorov – pralnice, drvarnice in kletnega prostora v
skupni izmeri 68 m2 v objektu na Slovenski c. 24a.
2. Sredstva kupnine se porabijo za ﬁnanciranje obnove
fasade objekta.
Številka:183-27/3
Datum: 14.12.2005
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
POPRAVEK OBJAVE
V Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 8/2005 z dne
14. december je bil objavljen napačen Sklep o sprejemu
usmeritev za pripravo proračuna Občine Mengeš za leto
2006 in Načrt razvojnih programov Občine Mengeš za
obdobje 2006 – 2009.
Ponovno objavljamo pravilni sklep:

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:
- območje naselja Mengša
- območje naselja Loka pri Mengšu
- območje naselja Topole in Dobeno
3. 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
- območje naselja Loka pri Mengšu
- območje naselja Topole in Dobeno
4. 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
. - območje naselja Mengša
0,15% od PGC
- območje naselja Loka pri Mengšu
0,13% od PGC
- območje naselja Topole in Dobeno
0,11% od PGC

202. 000,00 SIT / m2

8% od PGC
7% od PGC
6% od PGC

2% od PGC
1,75% od PGC
1,50% od PGC

STAVBNO
1% od PGC
0,9 % od PGC
0,8 % od PGC

5. Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2005, uporabljajo se od 01.01.2006 dalje in se
tekom leta valorizirajo z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo
in IGM za skupino “Stanovanjska gradnja”.
V primerih iz točke 3 in 4, vse stroške prenosa lastninske pravice plača Občina Mengeš, v
primeru iz tč. 2 pa vse stroške plača kupec.
Številka:180-28/3
Datum: 21. 12. 2005

2% od GC
1,6% od GC
1,2% od GC
4.

mag. Tomaž Štebe, župan
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Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 27. seji dne 9. novembra 2005 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU USMERITEV ZA PRIPRAVO
PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2006 IN NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
OBČINE MENGEŠ ZA OBDOBJE 2006 - 2009
1. člen
Za pripravo proračuna za leto 2006 se potrdijo naslednje
investicije:
- Slovenska cesta
41,540 mio Sit
- Kamniška cesta
30,332 mio Sit
- IC_MT območje M28/3
11,628 mio Sit
- Slamnikarska
19.188 mio Sit
- Topole brunarica
1.500 mio Sit
- Topole avtobusna postaja
1.000 mio Sit
- Cesta na Gobavico
7.000 mio Sit
Skupaj
112.188 mio Sit
2. člen
V načrtu razvojnih programov Občine Mengeš se
zagotovijo sredstva za ureditev prostorov Muzeja Mengša
v višini 20 mio SIT, sredstva za protipotresno sanacijo
Osnovne šole Mengeš in sredstva za rekonstrukcijo
Grobeljske ceste.
3. člen
Prostorski pogoji športne vzgoje Osnovne šole Mengeš se
zagotovijo z razširitvijo telovadnice v športno dvorano za
dolgoročne potrebe OŠ Mengeš ter za druge uporabnike
do izgradnje velike športno prireditvene dvorane.
Številka:172-27/3
Datum: 9. 11. 2005
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Na podlagi 27. in 34. člena zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Uradni list RS, štev. 110/02, 8/03-popr., 58/
03-ZZK-1) in 21. člena statuta Občine Mengeš je župan
Občine Mengeš dne 21. decembra 2005 sprejel
PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta M6
– za funkcionalno enoto Fc I, industrijsko območje
tovarne Filc d.d. Mengeš
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Ureditveni načrt za ureditveno območje M6 Mengeš (Ur.
v. št. 10/2002 in 6/2003) se spremeni v delu , ki se nanaša
na funkcionalno enoto ter Fc I objekt A3, industrijsko
območje tovarne Filc d.d. Mengeš. Pobudo za spremembo
je dal lastnik in investitor sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta, družba Filc d.d. iz Mengša.
Veljavni ureditveni načrt za ureditveno območje M6 v
Mengšu za objekt A3 v funkcionalni enoti Fc I opredeljuje
gradnjo objekta, ki ni usklajena z investitorjevimi
potrebami, potrebna pa je tudi uskladitev tekstualnega in
graﬁčnega dela odloka.
Spremembe se nanašajo na manjše spremembe dela
objekta.
Spremembe ne spreminjajo namenske izrabe in
oblikovalskih določil , ki se nanašajo na objekte in
ureditve objekta A3 v funkcionalni enoti Fc I. Ostala
določila odloka se ne spreminjajo.
Ureditveni načrt se spremeni po skrajšanem postopku
v skladu z 34. členim Zakona o urejanju naselij in drugih
posegih v prostor (Ur.l.RS št. 110/2002, 8/2003), ki
predvideva skrajšani postopek v primeru, ko se spremembe
ne nanašajo na gradnjo posamičnega objekta za katerega
bi bila predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in
predlagane spremembe ne vplivajo bistveno na kulturno
dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
2. Predmet sprememb in dopolnitev in okvirno območje
sprememb in dopolnitev
Predmet sprememb in dopolnitev je v območju
funkcionalne enote Fc I objekt A3, industrijsko območje
tovarne Filc d.d. Mengeš.
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša:
- natančnejša določila za možnost podkletitve objekta
A3 v funkcionalni enoti Fc I ter toleranc
3. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb
in dopolnitvah

prostora, da podajo v roku 15 dni smernice za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne bodo
podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da smernic nimajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Domžale, Ljubljanska cesta 36, 1230 Domžale
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Vojkova 52, 1000
Ljubljana
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva ulica 9, 4000 Kranj
- Občina Mengeš (upravljavec občinskih cest in javne
razsvetljave)
- Prodnik, d.o.o. javno komunalno podjetje, Savska
cesta 34, 1230 Domžale (upravljavec vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja ter odvoza gospodinjskih
odpadkov)
- Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (upravljavec elektro
prenosnega omrežja)
- Petrol d.d., Ljubljana
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve:
Za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
za ureditveno območje M6 v Mengšu se uporablja
strokovne podlage izdelane pri pripravi ureditvenega
načrta M6 v Mengšu.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev se pripravijo
tudi strokovne podlage, ki bi se tekom priprave sprememb
in dopolnitev izkazale za nujne ali pa bi jih zahtevali
nosilci urejanja prostora v svojih smernicah.
5. Roki za pripravo akta o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta za ureditveno območje M5 v
Mengšu
Pravna podlaga za določitev rokov izdelave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta M6 v Mengšu je v 34.
členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list
RS, štev. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1), ki določa
roke za skrajšani postopek sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora za določitev smernic
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Rok za
pripravo smernic je 15 dni po prejemu poziva.
Načrtovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev za
ureditveni načrta M6 – območje funkcionalne enote Fc I
objekt A3, industrijsko območje tovarne Filc d.d. Mengeš
v 15 dneh po prejemu smernic za načrtovanje.
Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga.
Javna razgrnitev mora trajati najmanj 15 dni. V času javne
razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo.
V času javne razgrnitve predlog obravnava Občinski svet
Občine Mengeš.
Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne
razgrnitve.
Načrtovalec dopolni predlog v skladu s sprejetimi stališči
do pripomb.
Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora,
da v roku 15 dni podajo mnenja k spremembam in
dopolnitvam ureditvenega načrta M6 – za funkcionalno
enoto Fc I objekt A3, industrijsko območje tovarne Filc
d.d. Mengeš.
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji
pristojnih nosilcev urejanja prostora na predlog župana
Občinski svet Občine Mengeš obravnava in sprejme
usklajen in dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za del ureditvenega načrta M6
v Mengšu, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.
6. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem akta
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
za del ureditvenega načrta M6 v Mengšu in za morebitne
potrebne strokovne podlage v celoti zagotovi investitor
družba Filc d.d., Mengeš.
7. Veljavnost programa priprave
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
Župan
Mag. Tomaž Štebe

Pripravljavec akta je Občina Mengeš, ki po sprejemu
programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah ( Uradni
list RS, št. 79/99 ) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (
Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01) je župan
Občine Mengeš izdal
SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE
MENGEŠ V LETU 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mengeš za leto 2006, vendar
najdlje do 31. 3. 2006, se ﬁnanciranje funkcij občine ter
njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov ( v
nadaljnjem besedilu: začasno ﬁnanciranje ) izvaja do višine
sorazmerne z dvanajstino porabljenih sredstev v letu 2005,
razen za obveznosti zaradi predpisov in pogodb.
2. člen
Realizirane obveznosti v času začasnega ﬁnanciranja
morajo biti vključene v proračun za leto 2006.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od
01.01.2006.
Številka: 403-04-2/2005
Datum: 23.12. 2005
mag. Tomaž Štebe, župan
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš št. 5/99, 3/01) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 28. seji dne 14. decembra 2005 sprejel
SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI UREDITVENEGA
NAČRTA M6 – za funkcionalno enoto Fe III,
območje Elektrotehne Interset d.d. Mengeš
Občinski svet Občine Mengeš obravnava odlok o
spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta M6
– za funkcionalno enoto Fe III, območje Elektrotehne
Interset d.d., Mengeš v prvi obravnavi in ga posreduje
v 15 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta M6
– za funkcionalno enoto Fe III, Območje Elektrotehne
Interset d.d., Mengeš se javno razgrne v prostorih Občine
Mengeš, Slovenska c.30 Mengeš.
Začetek razgrnitve bo sedem dni po objavi sklepa v
Uradnem vestniku Občine Mengeš. Javna obravnava
bo v prostorih Občine Mengeš dne 12. januarja 2006 ob
18. uri v sejni sobi Občine Mengeš. Javna razgrnitev bo
trajala do 19. januarja 2006.
V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe
v zvezi s predlogom spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta M6 – za funkcionalno enoto Fe III,
območje Elektrotehne Interset d.d., Mengeš vpisati v
knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali jih
posredovati pisno na naslov Občine Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš.
Številka:185-28/3
Datum: 14. 12. 2005
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 27. seji dne 9. novembra 2005
sprejel
SKLEP
O PRODAJI ZEMLJIŠČA
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s prodajo
zemljišča parc. Št. 837/8, del 2946/1, del 837/15 vse k.o.
Mengeš po ceni, ki je določena s Sklepom o določitvi
vrednosti povprečne gradbene cene na področju občine
Mengeš za leto 2005 ter vrednosti zemljišč in odškodnin
za trajne ustanovitve služnosti (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 9/2004).
Številka:175-27/3
Datum: 9. 11. 2005
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