URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2021, 20. april 2021

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena Zakona 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,
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 12. člena Zakona o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo, 26/14 - ZKme-1B in 52/16),
4. člena Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07) in 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš
na 18. redni seji dne 15. aprila 2021 sprejel
PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE
OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, V OBČINI MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določajo merila in
pogoji za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetij) na območju občine Mengeš.
2. člen
(redni obratovalni čas)
Gostinski obrati in kmetije lahko obratujejo v rednem obratovalnem času skladno z
zakonom, ki ureja gostinstvo in predpisom
ministra, pristojnega za gostinstvo. Redni
obratovalni čas se potrdi pri občinski upravi Občine Mengeš.
II. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV
IN KMETIJ
3. člen
(podaljšan obratovalni čas)

1) Obratovanje izven rednega obratovalnega časa je podaljšan obratovalni čas.
2) Za podaljšan obratovalni čas je potrebno pridobiti soglasje občinske
uprave Občine Mengeš skladno s 4.
členom tega pravilnika.
3) Gostinski obrati in kmetije lahko
obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer največ do druge ure
naslednjega dne.
4. člen
(vloga in soglasje za podaljšan obratovalni čas)
1) Za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali
kmetije (v nadaljevanju: soglasje) gostinec ali kmet zaprosi s predpisano
vlogo, ki jo predloži najmanj 15 dni
pred:
−
začetkom novega koledarskega
leta za naslednje koledarsko leto,
−
začetkom obratovanja,
−
spremembo obratovalnega časa.
2) Iz vloge iz prvega odstavka tega člena mora izhajati, ali gostinec oziroma
kmet naproša za izdajo soglasja za zaprti prostor ali tudi za zunanji del gostinskega obrata oz. kmetije (gostinski
vrtovi, terase ipd.).
5. člen
(priloge k vlogi za izdajo soglasja)
1) K vlogi za izdajo soglasja mora gostinec ali kmet priložiti fotokopijo
odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu ali na kmetiji.
2) Če gostinec ali kmet ni edini lastnik
gostinskega obrata ali kmetije, mora
priložiti še soglasje preostalih lastnikov gostinskega obrata ali kmetije, iz
katerega izhaja, da se strinjajo s podaljšanim obratovalnim časom.
3) Gostinec ali kmet, ki ni lastnik gostinskega obrata ali kmetije, mora priložiti še fotokopijo najemne pogodbe.
4) V kolikor se gostinski obrat nahaja
v poslovno trgovskem centru, mora
gostinec priložiti soglasje upravljalca
večnamenskega objekta k podaljšanju
obratovalnega časa.

5) Če se gostinska dejavnost opravlja v
večstanovanjskem objektu, mora gostinec priložiti še soglasje vseh solastnikov oziroma uporabnikov objekta.
6. člen
(merila za izdajo soglasja)
1) V postopku izdaje soglasja občinska
uprava Občine Mengeš upošteva naslednja merila:
−
vrsto in lokacijo gostinskega obrata ali kmetije;
−
naravo naselja, kjer se gostinski
obrat ali kmetija nahaja (npr. strnjeno stanovanjsko območje, poslovna cona, območje
večstanovanjskih objektov ipd.);
−
potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov
ali kmetij z dodatno ponudbo (kulturni in
zabavni programi, prireditve);
−
ugotovljene prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa;
−
utemeljene pisne pritožbe občanov oziroma bližnjih stanovalcev v zadnjem letu;
−
pretekla utemeljena posredovanja
policije ali pristojnega tržnega inšpekcijskega organa;
−
druge utemeljene vzroke, ki omogočajo odločitev o tem, ali bi lahko prihajalo do kršitev javnega reda in miru in bi bilo
lahko ovirano normalno bivanje ljudi;
−
dopustne ravni hrupa v urbanem
naselju;
−
izpolnitev obveznosti, ki izhajajo
iz odločb Občine Mengeš ali občinskih javnih služb.
2) Obratovalni čas gostinskega obrata ali
kmetije v strnjenem stanovanjskem območju se lahko podaljša le izjemoma.
3) Občinska uprava Občine Mengeš lahko izda soglasje samo za zaprti prostor
gostinskega obrata ali kmetije.
7. člen
(trajanje izdanega soglasja in njegov preklic)
1) Soglasje se izda za največ eno leto,
z možnostjo predčasnega preklica, v
kolikor se pojavijo dejstva, navedena
v 4. do 9. alinei prvega odstavka 6.
člena tega pravilnika.
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2) V primeru preklica soglasja se lahko
ponovno zaprosi za izdajo soglasja po
preteku šestih mesecev od preklica.
8. člen
(obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času)
Gostinski obrati oziroma kmetije lahko
obratujejo v podaljšanem obratovalnem
času šele z dnem izdaje soglasja.
III. ENODNEVNO PODALJŠANJE
OBRATOVALNEGA ČASA
9. člen
(dovoljenje za enodnevno podaljšanje
obratovalnega časa)
Gostinec ali kmet lahko, ne glede na 3. člen
tega pravilnika ter ne glede na morebiti že
izdano soglasje, zaprosi za dovoljenje za
enodnevno podaljšanje obratovalnega časa
(v nadaljevanju: enodnevno dovoljenje).
10. člen
(pogoji za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa)
1) Enodnevno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu
ali na kmetiji odvijajo prireditve kot
npr. proslave, obletnice, praznovanje
rojstnih dni, srečanja, tematski večeri
ipd. ali izven njega prireditve širšega
pomena (lokalni prazniki, proslave
društev ipd.). Enodnevno dovoljenje
je v teh primerih mogoče pridobiti največ petkrat letno.
2) Gostinski obrat ali kmetija lahko pridobita enodnevno dovoljenje tudi, kadar se pri njih odvija poročno slavje.
Enodnevno dovoljenje je mogoče pridobiti za vsako tako praznovanje ob
sobotah.
11. člen
(vloga za enodnevno dovoljenje)
1) Gostinec ali kmet mora za pridobitev
enodnevnega dovoljenja vložiti pisno
vlogo vsaj pet dni pred prireditvijo, za
vsako prireditev posebej. V vlogi mora
biti jasno navedeno, za kakšno prireditev gre, ali se bo prireditev odvijala
tudi na gostinskem vrtu, naveden dan
in predvidena ura zaključka prireditve.
2) Gostinec ali kmet k vlogi priloži odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gostinske dejavnosti in dokazila o izvedbi prireditve.

12. člen
(merila za izdajo enodnevnega dovoljenja)
Pri izdaji enodnevnega dovoljenja se smiselno uporabljajo določila prvega in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
13. člen
(enodnevno dovoljenje)
––
Enodnevno dovoljenje izda občinska uprava Občine Mengeš in velja za
točno določen dan.
IV. NADZOR
14. člen
(organ nadzora)
––
Nadzor nad izvajanjem določb
tega pravilnika opravljata v okviru svojih
pristojnosti tržni inšpekcijski organ in policija.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(prehodna določba)
Gostinec oziroma kmet mora vlogo za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas
vložiti v 30 dneh od dneva uveljavitve tega
pravilnika.
16. člen
(končna določba)
––
Ta pravilnik začne veljati osmi
dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet
Občine Mengeš na 18. redni seji dne 15.
aprila 2021, sprejel
PRAVILNIK O DENARNI SOCIALNI
POMOČI V OBČINI MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določajo namen,
upravičenci, pogoji za dodelitev, višina in
postopek za dodelitev občinske denarne
socialne pomoči (v nadaljevanju: občinske
socialne pomoči) v občini Mengeš.
2. člen
(enkratna denarna pomoč)
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencu lahko podeli največ enkrat letno,
kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske.
3. člen
(namen)

Občinska socialna pomoč je namenjena:
- nakupu šolskih potrebščin za otroke v osnovni in srednji šoli, hrane,
oblačil, obutve in drugih osnovnih
Številka: 220-18/2021
življenjskih potrebščin;
Datum: 15.4.2021
- plačilu oziroma doplačilu šole
					
v naravi, kolonije, letovanja ali
Franc JERIČ
zimovanja osnovnošolcev, stažupan
novanjskih stroškov (elektrika,
komunalne storitve, ogrevanje,
upravljanje, najemnina, ipd.);
- pomoči ob naravnih nesrečah, požaru ali drugih izrednih situacijah.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

4. člen
(sredstva)
(1) Letni obseg razpoložljivih sredstev
za občinske socialne pomoči se določi z vsakoletnim proračunom Občine
Mengeš.
(2) Občinske socialne pomoči se dode-
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ljuje po zaporedju vloženih popolnih
vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

III. VIŠINA IN IZPLAČILO SOCIALNE
POMOČI
8. člen
(materialno stanje)

II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE POMOČI

1) Pri ugotavljanju upravičenosti družine
do občinske socialne pomoči se upoštevajo vsi družinski člani ter njihovi
dohodki in prejemki, kot jih določa
zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev.
2) Upoštevajo se vsi dohodki in prejemki, ki jih je prejel posameznik oziroma
jih je prejela družina v zadnjih treh
mesecih pred mesecem vložitve vloge.

(3)

5. člen
(upravičenci)
Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki
imajo v občini Mengeš prijavljeno stalno
prebivališče, trenutno zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, brezposelnost, smrt v družini, ipd.)
nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
izkoristili pa so že vse zakonske možnosti
za rešitev socialne stiske in za zaprošeni
namen niso prejeli sredstev iz drugih virov.
6. člen
(pogoji za dodelitev)
(1) Do občinske socialne pomoči je upravičen:
- posameznik, katerega dohodki ne
presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu, ki
ureja socialno varstvene prejemke,
za več kot 80%;
- družina, kjer dohodek na družinskega člana ne presega osnovnega
zneska minimalnega dohodka po
zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za več kot 80%.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena
je občinsko socialno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti ob naravnih
nesrečah, požaru ali drugih izrednih
situacijah.
(3) Posameznik po tem pravilniku je samska oseba v skladu z zakonom, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Družina po tem pravilniku so osebe, ki
se upoštevajo poleg vlagatelja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev.
7. člen
(vlagatelj)
1) Oseba, ki je del družine, ne more vložiti vloge kot posameznik.
2) Vloga za občinsko socialno pomoč, ki
jo je vložil eden izmed družinskih članov, izključuje v istem koledarskem
letu vlogo drugega družinskega člana.

9. člen
(višina občinske socialne pomoči)
(1) Občinska socialna pomoč se odmeri
za posameznika v višini 200 EUR in
za družino v višini 400 EUR.
(2) Upravičencem iz drugega odstavka 6.
člena se odmeri občinska socialna pomoč v višini 500 EUR.

vičencu, razen v primeru, če pristojni center za socialno delo, s katerim ima Občina
Mengeš sklenjeno pogodbo o vodenju postopkov (v nadaljevanju: pristojni center za
socialno delo), predlaga drugače.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
13. člen
(zahtevek in obrazloženo mnenje)
(1) Predlog za dodelitev občinske socialne pomoči se vloži pri pristojnem centru za socialno delo.
(2) Predlogu iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu
z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in socialno varstvene prejemke ter tem pravilnikom.
(3) Pristojni center za socialno delo preveri vse podatke iz predloga in dokazil, pripravi obrazloženo mnenje in ga
posreduje Občini Mengeš.

10. člen
(večletno vlaganje zahtevkov)
Občinska socialna pomoč je namenjena
premostitvi trenutne materialne stiske, zato
se v primeru, da upravičenec več kot trikrat
zaporedno vloži vlogo za občinsko socialno
pomoč, se mu ob izpolnjevanju pogojev občinska socialna pomoč od tretjega leta dalje
zniža vsako leto za 20%.
11. člen
(presoja upravičenosti do občinske socialne pomoči)
1) Pri odločitvi o dodelitvi občinske socialne pomoči občinska uprava presoja tudi druge okoliščine, kot npr. premoženjsko stanje vlagatelja oziroma
njegove družine, sredstva, s katerimi
razpolaga, sposobnost za pridobitno
delo, razlogi za nastanek materialne
stiske ipd.
2) Občinska uprava lahko odloči, da se
vlagatelju oziroma njegovi družini
občinska socialna pomoč ne dodeli, če
se ugotovijo utemeljeni razlogi za neupravičenost skladno s prvim odstavkom tega člena .
12. člen
(nakazilo)
Občinska socialna pomoč se nakaže upra-

14. člen
(odločanje)
(1) O upravičenosti za dodelitev občinske
socialne pomoči po tem pravilniku
odloča občinska uprava Občine Mengeš (v nadaljevanju: občinska uprava)
v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek. Občinske uprave ne
zavezuje mnenje, ki ga poda pristojni
center za socialno delo.
(2) Pritožba zoper odločbo o občinski
socialni pomoči ne zadrži njene izvršitve.
V. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
15. člen
(namenska poraba sredstev)
(1) Prejemnik občinske socialne pomoči
mora v roku 30 dni po njenem prejemu Občini Mengeš predložiti dokazila
o namenski porabi sredstev.
(2) Če prejemnik občinske socialne pomoči dokazil iz prvega odstavka tega
člena v navedenem roku ne predloži
ali se iz predloženih dokazil ugotovi,
da občinska socialna pomoč ni bila
namensko uporabljena, v naslednjem
koledarskem letu ni upravičen do občinske socialne pomoči po tem pravilniku.
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VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prehodna določba)
Postopki, ki so bili začeti uveljavitvijo tega
pravilnika, se zaključijo v skladu z določili
Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 10/07).

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in
79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na 18. redni seji
dne 15. aprila 2021, sprejel

17. člen
(prenehanje veljavnosti)

SKLEP

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha
veljati Pravilnik o dodeljevanju socialnih
pomoči v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 10/07).

O SPREJEMU DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2021

18. člen
(končna določba)

I.

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 221-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan
Konto
7221

Katastrska
občina
Mengeš

Parcelna
številka
parcela št.
754/8

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na
18. redni seji dne 15. aprila 2021, sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O JAVNEM
REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ
V PRVI OBRAVNAVI
I.

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Mengeš za leto 2021
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/20 in
1/21).
II.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2021 se dopolni v Načrtu razpolaganja z nepremičninami (zemljišča) Občine Mengeš za leto
2021, in sicer tako, da se tabela št. 1 dopolni tako, kot izhaja iz priloge.
Predvidena
površina

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 222-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan
PRILOGA:
-

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Mengeš
za leto 2021, v Načrtu razpolaganja
z nepremičninami (zemljišča) Občine
Mengeš za leto 2021

DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNINAMI (zemljišča)
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021
Tabela št. 1

Opis, lega nepremičnine in utemeljenost ravnanja

14 m2

V naravi zemljišče izven območja ceste, povečava gradbene
parcele, na kateri stoji stavba.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 223-18/2021
Datum: 15.4.2021
					
		
Franc JERIČ
župan

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o javnem redu in miru v občini Mengeš
v prvi obravnavi.

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 20/97, 5/08, 2/10 in
6/11) in 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)
je Občinski svet Občine Mengeš na svoji
18. redni seji, dne 15. aprila 2021 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJA V SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ
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po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.

1.
Občinski svet Občine Mengeš za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne
šole Mengeš imenuje:
-

Milana Kralja, Trzinska cesta 29, Loka
pri Mengšu, Mengeš,
Aleksandra Čadeža, Pot na Dobeno
11, Loka pri Mengšu, Mengeš in
Denisa Kegla, Glavni trg 4d, Mengeš.
2.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 225-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan

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

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi
vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/99, 7/00, 6/07, 10/07 in 6/10) in
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18. redni
seji dne 15. aprila 2021 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU SKUPNE PREDSTAVNICE USTANOVITELJEV V SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ROJE
1.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Občinski svet Občine Mengeš daje soglasje k imenovanju Andreje Vavpetič,
roj. 26. 10. 1971, za skupno predstavnico
ustanoviteljev v Svetu zavoda Osnovne
šole Roje.
2.

Številka: 224-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 53. a člena Zakona o financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,
40/12 -ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - Zvaj) in
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 18.
redni seji, dne 15. aprila 2021 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU MNENJA
O KANDIDATKAH ZA
RAVNATELJICO VRTCA MENGEŠ
1.
Občinski svet Občine Mengeš ugotavlja, da
sta obe prijavljeni kandidatki primerni za
ravnateljico Vrtca Mengeš. Občinski svet
daje prednost pri imenovanju dosedanji
ravnateljici Mateji Hribar Sicherl.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan

Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07
- popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO) in 17.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 18. redni seji,
dne 15. aprila 2021 sprejel

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 227-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan

SKLEP
O SPREJEMU MNENJA O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO DOMA
POČITKA MENGEŠ
1.
Občinski svet Občine Mengeš daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Lidijo
Krivec Fugger za direktorico Doma počitka Mengeš.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 226-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 1/15) in 11. člena Odloka o podelitvi
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 18. redni seji, dne
15. aprila 2021 sprejel
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2021

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2021, 20. april 2021
1319

I.

V letu 2021 Občinski svet Občine Mengeš
podeli naslednja priznanja Občine Mengeš:
Zlato Priznanje Občine Mengeš:
Peter Jemec, Topole 42, Mengeš.
Bronasta priznanja Občine Mengeš:
Milena Aleš, Topole 8a, Mengeš,
Andrej Bizjak, Loka pri Mengšu,
Gasilska cesta 38, Mengeš,
Boštjan Čebulj, Loka
pri Mengšu,Testenova ulica 36,
Mengeš.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 228-18/2021
Datum: 15.4.2021			
				
Franc JERIČ
župan
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