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Občina Mengeš - Vložišče / Glavna pisarna obcina.menges@menges.si
Franc Jerič, župan
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Datum: 12. 04. 2021
Svet Občine Mengeš - vprašanja, pobude, predlogi in zahteve za 18. sejo Sveta Občine Mengeš.
Pozdravljeni!
Prosim za pisne in konkretne odgovore.
Hvala lepa!
mag. Tomaž Štebe, Zeleni Slovenije – skupina za Mengeš, Loko, Dobeno in Topole
Tomaž Štebe

Digitalno podpisal Tomaž Štebe
Datum: 2021.04.12 12:05:28 +02'00'

Spoštovani g. župan, prosim za pisne in konkretne odgovore na vprašanja,
pobude in zahteve. Hvala lepa!
VII18-1.
Sprememba plana zaradi nemogoče lokacije Centra za ravnanje z odpadki (CRO) na Drnovem in
drugih možnosti – izdelava DIIP v sodelovanju vseh občin severno od Ljubljane ali celo z Ljubljano.
Občina Mengeš je brez ustrezne koordinacije s sosedi oz. občinami nastalimi iz nekdanje Občine Domžale, z
Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (v nadaljevanju: OPN; Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/13, 6/13 - popr., 8/17, 9/18 in 3/20) določila lokacijo za zbirni center. Iz 113. člena OPN izhaja, da
je zbirni center za zbiranje ločenih frakcij odpadkov predviden znotraj enote urejanja prostora ME 77 O.
Variante (npr.): CRO skupaj za vse občine D-K na lokaciji Dob z nadgradnjo slednjega oz. nova lokacija že
degradirana in ustrazno sanirana); CRO skupaj občine D-K in MO Ljubljana (tudi Vodice, Medvode, ..);
Na MOP posredovati pobudo za spremembo Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) - brez nepotrebnih,
nepraktičnih in neživljenjskih omejitev. Še posebej, če je resen namen slediti 'zero waste' oz. zelenim agendam.
VII18-2.

Parkiranje na območjih večstanovanjskih stavb Levčeva, Slamnikarska.

Stanovalci opozarjajo na neurejenost in pomanjkanje parkirišč. Kaj bo občina storila? Imamo slabo zasedena
parkirišča pri TUŠ-u. Tam je možnost nad- ali do- gradnje dodatnih parkirišč.
Pripravljenost občine pred kakimi 20-timi leti za sofinanciranje garažne hiše med bloki ni bila ustrezno podprta s
strani stanovalcev. Ko se je gradil objekt na Glavnem trgu županstvo ni bilo pripravljeno financirati dodatnega
garažnega nivoja za javna in najemna parkirišča.
VII18-3.
Predlog oz. poziv članicam in članom Sveta Občine Mengeš za obravnavo na posebni točki
dnevnega reda na seji Sveta Občine Mengeš zaradi nezakonite porušitve Medobčinskega vodooskrbnega sistema
Krvavec v Topolah in nezakonitega odvzema vodnih pravic Občini Mengeš na virih pitne vode Izviri pod
Krvavcem – v nasprotju s sklepi Sveta Občine Mengeš iz leta 2009.
VII18-4.
Seje Sveta in drugih organov elektronsko na daljavo – običajno marsikje drugje in poslovniško
regulirano od aprila 2020!
Vsi imamo celo občinske računalnike. Zadeva je regulirana s strani Vlade že skoraj eno leto (49. člen
glej spodaj)!!
Zadeve so že dokaj običajne marsikje. Npr.: "Zoom seja sveta občine" .. Cerkno, Hrastnik, Komen,
Vrhnika, Gorje, Radovljica, Polzela, Preddvor, Kidričevo, Podčetrtek, Lendava, Lendava, Trebnje,
Vipava, Pivka, Slovenska Bistrica, Juršinci, Ljutomer, ..
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Vlada je dodala pravne podlage za izvedbo takšne seje z zakonskim paketom ukrepov za omilitev
posledic koronavirusa, ki je določil - LINK TU: 49. člen (Zakon o lokalni samoupravi)
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) se v 35. členu doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z
osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi
sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki
se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti seje, na seje delovnih teles občinskega sveta in na sodelovanje
javnosti. Člani občinskega sveta so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami. Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja. Člani
občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem. Določba prejšnjega odstavka, ki ureja sklic seje na pobudo najmanj
četrtine članov občinskega sveta, se pri seji na daljavo ne uporablja.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

VII18-5.
Umanjkanje glavnega kazala in iskalnika ter drugih funkcionalnosti na prenavljani www.menges.si
ter omejeno delovanje (www.menges.si-brez povezav za seje Sveta; download blocked; !!!!(20210411))
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Kljub opozorilu februarja 2021 se neurejenost nadaljuje. Ni niti ažurnosti niti dopolnjevanja gradiv
posamezne seje ter pobud, vprašanj in zahtev.
Namesto, da bi zaposleni na občini izvajali vpise se to dela ma nepraktičen in drag način s posredovanjem
izvajalca!
VII18-6.
Nezakonitosti onesnaževanja podtalnice na vodozbirnem območju virov pitne vode občin
Domžale, Mengeš in Trzin – poziv Sveta Občine Mengeš županom občin, da ukrepajo v skladu s svojimi
pristojnostmi in odgovornostmi varovanja zdravja, varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo.
Na pozive in opozorila se župani omenjenih občin ne odzivajo. S tem dodatno soodgovarjajo za nezakonitosti in
nevarnosti. Prilagam zadnje od vrste pozivov in zahtev.
From: Tomaž ŠTEBE <tomaz.stebe@gmail.com>, Sent: Thursday, March 11, 2021 4:39 PM
To: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 01/ 724 74
00, www.komenda.si <obcina@komenda.si>; Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, Stanislav
Poglajen, župan, www.komenda.si <slavko.poglajen@komenda.si>
Cc: Civilna Iniciativa Mengeš <civilnainiciativamenges@gmail.com>; Občina Mengeš - Vložišče / Glavna pisarna
<obcina.menges@menges.si>; Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, 01 564 45
44, www.trzin.si/sl <info@trzin.si>; Vložišče <vlozisce@domzale.si>; Twrdy Viki <viki.twrdy@rtvslo.si>; Bojan
Rajšek <bojan.rajsek@delo.si>; Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dejan Mandić, direktor po pooblastilu, Dunajska cesta 58, 1000
Ljubljana, 01 420 44 88, www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/oinspektoratu-za-okolje-in-prostor/inspekcija-za-okolje-in-naravo/ <gp.irsop@gov.si>; Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, 01 420 44 88 <irsop.oe-lj@gov.si>; Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, minister, dr.
Metka Gorišek, državna sekretarka, Robert Rožac, državni sekretar <gp.mop@gov.si>; Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke, mag. Jana Miklavčič, vodja, +386 1 478 71
00, www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/ <jana.miklavcic@gov.si>; Roman Dobnikar
<Roman.Dobnikar@atletska-zveza.si>
Subject: (DOPOLNITEV vloge z dne 24.02.2021) Vloga za seznanitev z vsemi dokumenti v zvezi z investicijo
"Center za ravnanje z odpadki za Občini Komenda in Kamnik"
Pozdravljeni!
Vlogo (spodaj) za seznanitev dopolnjujem z zahtevo za seznanitev tudi z vsemi dokumenti v zvezi s
širšim območjem nekdanje gramoznice Suhadole / Moste (tudi zaradi razvoza smrdečije in
izkopavanja gramoza ob komasaciji), tako imenovani 'Zbirni center' oz.(ali) "Odlagališče inertnih
odpadkov v zapiranju od leta 20080221(Sklep Sveta Občine Komenda št. 354-0008_2008-1" - slika
LINK TU:
- obravnavanimi na organih občine (Svet, odbori, komisije, režijski obrat, itd.);
- z vsemi dokumenti s podjetji, zavodi, in drugimi vključenimi akterji / subjekti;
- s podjetji, ki delujejo na območju nekdanje gramoznice Suhadole / Moste,
- poročili / zapisi obravnave požarov in drugih izrednih dogodkov,
- analizami vzorcev iz monitoring vrtin na območju,
- dokumenti v zvezi s komasacijo, podjetji, ki so izvajala dela, gradbenimi poročili in poročili o nadzoru
gradbenih del,
- dokumenti o sanaciji območja, še posebej o odvozu oz. ravnanju oneznačenih zemljin, gramozov,
materialov z odpadki (tudi nevarnimi);
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- dokumente o odpravljanju globinskega onesnaženja v plasti podtalnice zaradi izcejanja iz odloženih
in razpadajočih odpadkov (tudi nevarnih) embalaže, zakopanih odpadkov (po predhodnem odvozu
gramoza), gradbenih odpadkov, izcejanja parkiranih tovornjakov in podobno - z odvozom ali drugimi
ustreznimi metodami;
- dokumente o aktivnostih Občine Komenda za realizacijo sklepa o LINK Odlagališče inertnih
odpadkov v zapiranju od leta 20080221(Sklep Sveta Občine Komenda št. 354-0008_2008-1;
- dokumente občin Mengeš, Trzin, Domžale, (župani so bili seznanjeni in pozvani - tudi s tem
dopisom, da ukrepajo!) katerih oskrba s pitno vodo, vplivi nanjo, je odvisna od stanja in dejavnosti v
okolju in naravi na vodozbirnem območju LINK VodozbirnoObmočjeZajetjaVodnjakiČ1Č5,VDG2,3,4vpliviGramoznicaSuhadoleMoste;
- vse v zvezi z zadevo in problematiko ter še posebej s postopki in dokumenti za vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja in pogoji pred izvajanjem gradnje Centra za ravnanje z odpadki Kamnik,
Komenda na vodozbirnem območju zajetij pitne vode!
Dosedanji dokazi in dokumenti so zbrani v mapah LINK TU.
Dne 23. marca 2021 poteče 20 dnevni rok za seznanitev.
Vse dobro!
S spoštovanjem.
mag. Tomaž ŠTEBE, Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš, član Sveta Občine Mengeš, vodja Civilne
iniciative Mengeš, državljan Republike SLovenije dejaven v skladu z Ustavo RS (npr. 44. člen)

..
Subject: Prijava / zahteva za dejansko ukrepanje - takojšnja ustavitev gradnje: zakonita gradnja centra
za ravnanje z odpadki Komenda Kamnik; (ne)umnost lokacije podobnega centra za Mengeš 400m
zračne črte; Obvestilo prijavitelju [irsop20200205-Obvestilo prijavitelju zadeva 06181-377/2020-3
Primož Rihtar]
To: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija
za okolje in naravo, Dejan Mandić, direktor po pooblastilu, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, 01 420
44 88, www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/o-inspektoratu-zaokolje-in-prostor/inspekcija-za-okolje-in-naravo/ <gp.irsop@gov.si>, Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, 01 420 44 88 <irsop.oe-lj@gov.si>
Cc: Twrdy Viki <viki.twrdy@rtvslo.si>, Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak,
minister, dr. Metka Gorišek, državna sekretarka, Robert Rožac, državni sekretar <gp.mop@gov.si>,
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke, mag. Jana Miklavčič, vodja,
+386 1 478 71 00, www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/ <jana.miklavcic@gov.si>
Pozdravljeni!
Ponovno, tretjič v zadnjega pol leta, vas pozivam za dejansko ukrepanje. Zadnji mail je spodaj.
Celotna dokumentacija je na povezavi LINK TU.
Dogajanje v 'skedovski' jami pri Mostah oz. Suhadolah je posledica nevestnega dela vrste odgovornih,
pristojnih in molčečih - kazensko-odškodninsko soodgovornih (KZ-1, SLO in EU zakonodaja). OVS,
(C)PVO se ne upošteva ali so pomanjkljive glede na SEA/EIA direktive in tudi SLO zakonodajo.
Prisiljeni bomo dejansko ukrepati.
Ob tem pa se gradi Center za ravnanje z odpadki za občini Komenda in oddaljeno občino Kamnik v
sami jami na vodozbirnem območju vodnjakov pitne vode iz podtalnice za občine Domžale, Mengeš,
Trzin.
Zahtevam ustavitev gradnje in pregled ustreznost postopkov od UEM uredbe do presoj in
izpolnjevanja glede vplivov na okolje in naravo ter zdravje!
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Seznanite nas z GD in (C)PVO ter vsemi pogoji za preprečitev vplivov na okolje in naravo ter na
zdravje uporabnikov pitne vode. Ter TAKOJ učinkovito ukrepajte - najmanj da se takoj ustavi gradnja
centra.
In z vsemi vašimi dejanji in spremljajočo dokumentacijo. To sem zahteval že 5. januarja 2020 (mail
spodaj) " Pričakujemo oz. hkrati vlagam zahtevo da nas o vseh korakih in ugotovitvah sproti
seznanjate v skladu z ZDIJZ takoj in brez odlaganja kot ponavljajočo zahtevo.".
Pozivam tudi MOP kot varuha okolja in prostora, da z ustreznimi predpisi in vplivanjem prepreči
drugo (ne)umnost, namreč gradnjo posebnega centra za ravnanje z odpadki le za občino Mengeš - le
400m zračne linije proč. Kljub opozorilom o (ne)umnosti župan občine Mengeš načrtuje nakup
zemljišča z visokim pričakovanjem (ceno zemljišča) prodajalca (priponka).
O tem sem vas seznanjal, prijavljal, pisal v glasilo Občine Mengeš in objavljal. Zahtevam da
ukrepate! Dokumentov / dokazov je dovolj.
Jih vam posredujem preko objav na FB, npr. povezave:
- https://www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/posts/1573180076216231
- https://www.facebook.com/events/926245287823465/
- https://www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/posts/1380615222139385
- https://www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/posts/1377524825781758
- https://www.facebook.com/CivilnaIniciativaMenges/posts/1328486750685566
- ...
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