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Sprejme se zapisnik 12. redne seje z dne 21. 5. 2020 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

Franc Jerič, župan

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 21. 5. 2020
Seja je bila 21. 5. 2020 s pričetkom ob 17.00 v sejni sobi Gasilskega doma Loka pri Mengšu,
Gasilska cesta 46
Prisotnost:
- prisotni člani občinskega sveta: Rok Burja, Peter Gubanc, Franc Hribar, Tina Jamšek, Aleš Janežič,
Mery Kegl, Urška Koce, Mojca Likar, Matjaž Loboda, Urška Mehle, Bogo Ropotar, Robert Ručigaj,
Matic Slokan, Jure Šinkovec, Tomaž Štebe, Tina Štrukelj
- župan: Franc Jerič
- predstavniki občinske uprave: Urban Kolar, Robert Špenko, Irena Kosec
- drugi prisotni: Marjeta Horjak – predsednica Nadzornega odbora, Mateja Hribar Sicherl –
ravnateljica Vrtca Mengeš, Stanislav Golob – predsednik Komisije za podeljevanje priznanj, Manca
Jug – Locus d.o.o., Zala Pezdirc.
Sejo je vodil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE Z DNE 27. 2. 2020 IN 2.
DOPISNE SEJE Z DNE 20. DO 22. 4. 2020
2. VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA DOM
POČITKA MENGEŠ
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA MESTNE LEKARNE
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD
DOMŽALE
-UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANA NADZORNEGA ODBORA
3. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (SD OPN 3)
– DRUGA OBRAVNAVA
4. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO
2019
5. SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK
7. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2872/13 k. o. Mengeš
8. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020
9. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2020
10. POBUDE IN VPRAŠANJA

V razpravi o dnevnem redu je g. Štebe predlagal umik točke 3. Obravnava usklajenega predloga
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mengeš (SD OPN 3) – druga
obravnava.
Na glasovanje je bil podan naslednji predlog sklepa:

Z dnevnega reda se umakne točka 3. Obravnava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta občine Mengeš (SD OPN 3) – druga obravnava.
Za: 2
Proti: 1
Predlog ni bil sprejet.

Na glasovanje je bil dan naslednji dnevni red:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE Z DNE 27. 2. 2020 IN 2.
DOPISNE SEJE Z DNE 20. DO 22. 4. 2020
2. VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA DOM
POČITKA MENGEŠ
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA MESTNE LEKARNE
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE
JSKD DOMŽALE
- UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANA NADZORNEGA ODBORA
3. OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (SD OPN 3)
– DRUGA OBRAVNAVA
4. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO
2019
5. SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK
7. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2872/13 k. o. Mengeš
8. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020
9. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2020
10. POBUDE IN VPRAŠANA
Dnevni red je bil potrjen s 15 glasovi ZA.

AD 1/ OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE Z DNE 27. 2. 2020 IN 2.
DOPISNE SEJE Z DNE 20. DO 22. 4. 2020
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Sprejme se zapisnik 11. redne seje z dne 27. 2. 2020 in Zapisnik 2. dopisne seje od 20. do 22. 4.
2020.

AD 2/ VOLITVE IN IMENOVANJA:
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA DOM POČITKA MENGEŠ
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA MESTNE LEKARNE
- IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD
DOMŽALE
- UGOTOVITEV O PRENEHANJU MANDATA ČLANA NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev je podal Robert Ručigaj, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Razpravljala je ga. Jamšek.
Občinski svet je soglasno posamezno izglasoval naslednje sklepe:
Občinski svet Občine Mengeš imenuje Katarino Praznik, Šubljeva 17, Mengeš, v Svet Zavoda
Dom počitka Mengeš.

Občinski svet Občine Mengeš imenuje Špelo Kržišnik Mesarič, Omejčeva 27, Mengeš, v Svet
zavoda Mestne Lekarne.

Občinski svet Občine Mengeš imenuje Natašo Vrhovnik Jerič, Trzinska cesta 13, Loka pri Mengšu,
Mengeš, v Svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Domžale.

Občinski svet Občine Mengeš ugotavlja, da je Andreju Škrlepu, Omejčeva ulica 10, Mengeš, zaradi
odstopa prenehal mandat člana Nadzornega odbora Občine Mengeš.

AD 3/ OBRAVNAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MENGEŠ (SD OPN 3) – DRUGA OBRAVNAVA
Obrazložitev je podala Manca Jug.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali g. Štebe, g. Jerič, g. Janežič, g. Špenko, ga. Koce
K predlogu Odloka sta amandmaje vložila ga. Koce in g. župan.
Glasovanje o predlogu amandmaja g. župana Franca Jeriča:

»V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Mengeš (SD OPN 3) se v točki 43 v tabeli z oznako EUP ME 43 ZV/4 za šesto alinejo doda nova
sedma alineja, ki glasi:
- OPPN je potrebno sprejeti do 31. 12. 2022.«
ZA: 14
PROTI: 1
Amandma je bil sprejet.

Glasovanje o vloženem amandmaju ge. Koce:
V 3. členu Odloka se črtata točki 33) in 43), kar pomeni, da se sedanja namembnost zemljišč na
dotičnem delu EUP 43 ne spremeni, OPPN pa se ne izvede. Skladno s tem se anulira tudi predlagana
sprememba v grafičnih prilogah OPN.
ZA: 3
PROTI: 7
Amandma ni bil sprejet.
Na glasovanje je bil dan še naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Mengeš (SD OPN 3) skupaj s sprejetim amandmajem.
ZA: 14
Sklep je bil sprejet.

AD 4/ POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019

Poročilo je podala Marjeta Horjak, predsednica Nadzornega odbora.
V razpravi so sodelovali g. Janežič, g. Štebe, g. Burja, g. Kolar, g. Gubanc.
G. Gubanc je predlagal sprejem naslednja sklepa:
Nadzorni odbor Občine Mengeš na naslednji seji Občinskega sveta predstavi ugotovitve nadzornih
pregledov:
-

-

Nadzorni pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti sklenitve koncesijske pogodbe
za opravljanje rednega zimskega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v občini Mengeš.
Nadzorni pregled prenove brvi pri Kulturnem domu Mengeš in sanaciji mostu v
Topolah pri Mengšu.

Sklep je bil sprejet soglasno.
Na glasovanje je bil dan še naslednji predlog sklepa:

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o realizaciji programa dela nadzornega odbora za leto
2019.
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 5/ SOGLASJE K SPREMEMBI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Obrazložitev je podala Mateja Hribar Sicherl.
Razprave ni bilo, soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi spremembe sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Mengeš, v
predlaganem besedilu.

AD 6/ SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK

Obrazložitev je podal Urban Kolar.
Mnenje k predlogu je podala Statutarno-pravna komisija.
Občinski svet je glasoval o dveh dopolnilih g. Štebeta:
1.
V 28. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
vestnik Občine Mengeš št. 9/17) se:
- (2) odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sklic redne, izredne in dopisne seje se objavi na spletni strani Občine ter se povezava objave
vabila in gradiva ob sklicu istočasno naznani po elektronski pošti članom Sveta občine, njegovih
odborov in komisij ter nadzornemu odboru in vodjem političnih strank in list, predstavnikom vaških
odborov ali občanov, vsem vabljenim na sejo ter medijem.«
- in spremeni (3) odstavek tako, da se glasi:
»Vsa dodatna gradiva sklica seje se objavljajo na spletni strani in se jih naznani naslovnikom iz (2)
odstavka po elektronski pošti.«
- in črtajo se (4) in (5) odstavek.
ZA: 2
PROTI: 9
Amandma ni bil sprejet.

2.
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(dopisna seja)
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni
mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ter o zadevah, iz katerih izhajajo
finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi sklica seje v elektronski obliki, v
skladu z 28. členom, ter s predlogom sklepa, ki je predlagan v sprejem. Dopisna seja se opravi z
glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati
rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, t. j. do katere ure se šteje trajanje
seje).
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno
vročitev, z odzivom po elektronski pošti, potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev
potrdili člani, ki so se odzvali po elektronski pošti.«
ZA: 12
Amandma je bil sprejet.
Na glasovanje je bil dan še naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Mengeš v skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 7/ SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA parc. št. 2872/13 k. o. Mengeš
Obrazložitev je podal g. Špenko.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
Razprave ni bilo, soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra, v predloženem besedilu.

AD 8/ SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020
Obrazložitev je podal g. Golob.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za družbene in društvene
dejavnosti.
Razprave ni bilo, soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Mengeš za leto 2020, v
predloženem besedilu.

AD 9/ SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2020

Obrazložitev je podal Aleš Janežič.
V razpravi so sodelovali g. Štebe, ga. Likar in ga. Pezdirc.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o podelitvi Trdinovih nagrad za leto 2020, v
predloženem besedilu.

AD 10/ POBUDE IN VPRAŠANJA
Pobuda Franca Hribarja:
1. Občinska uprava in župan naj nadaljujejo aktivnosti, da se ob severni obvoznici od Beleta do
avtobusne postaje Topole naredi servisna pot.
2. Občinska uprava naj pristopi k pripravi Odloka o obveznostih lastnikov psov, kateri bo urejal
odgovornost občanov, ki so lastniki psov.
3. Ali je Občina že dobila kakšen prihodek iz naslova nepremičnin (ME12) v lasti Klemen
transport-a?
Župan je pojasnil, da je omenjena nepremičnina v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Takoj po pridobitvi le tega bodo obremenjeni za plačilo dajatev.
Pobuda Matica Slokana
Predlaga, naj bo igrišče pred šolo obloženo s tartanom in ne z asfaltom.
Župan je pojasnil, da je strokovno mnenje, da je tartan nevarnejši od asfalta, zaradi česar bo igrišče
obloženo z asfaltom.

Pobuda Roka Burje
Rok Burja daje pobudo, naj se na Liparjevi cesti in Trdinovem trgu nivoji »ležečih policajev«, ki so
hkrati tudi prehodi za pešce, razširijo do pločnika, tako da bo možen prehod tudi za vozičke.
Pohvala Tine Štrukelj
Ga. Štrukelj je podala pohvalo na delovanje Mladinskega centra AIA Mengeš in apelirala na Občinski
svet, da tudi v prihodnje podpre njihovo delovanje.
Pobude in vprašanja Tomaža Štebeta
VII12-1. Kaj ste oz. boste končno storili za uveljavljanje odškodnin zaradi uzurpacije občinskega
lastništva po stečaju solastnikov objektov in zemljišč Ravbarjevega gradu in usodi enega od lastnikov
g. Grginiča ter Občini Mengeš vrnili nazaj v posest?
Občine Mengeš ni med vlagatelji zahtev v stečajnem postopku. Najmanj, kar morate odgovorni
storiti, je ponovna vzpostavitev posestvovanja in vlaganje odškodninskih zahtev zaradi uzurpacije in
posegov v lastništvo Občine Mengeš.

VII12-2. Kaj ste oz. boste storili zaradi spornih ravnanj odgovornih v JKP Prodnik glede agencijskih
delavcev in glede delovanja novega sindikata? In ponovno kdaj bo Svet občine seznanjen z elaborati
in poslovanjem tega našega javnega podjetja, ki je v lasti tudi Občine Mengeš? Delovanje drugega
sindikata v JKP Prodnik, ki je opozoril na spornosti storitev agencijskih delavcev za dela, ki niso
začasna, ali zaradi posebnih okoliščin. Na moje zadnje pozive se župan g. Jerič ne odziva, niti nihče
drug. Poleg tega je dejstvo, da Svet občine že več let ni seznanjen, kaj šele da bi obravnaval letna
poročila – elaborate o poslovanju v skladu z uredbo MEDO. Niti ni Svet Občine Mengeš nikoli sprejel
sklepa, da za to pooblašča Skupščino JKP Prodnik.

VII12-3. Dogajanje na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode za občine Domžale, Mengeš,
Trzin na odlagališču Publikus in na območju komasacije, kjer se je kopal gramoz in dovažala
umazanija (smrdečija) iz odlagališča – očitno, glede na vrsto odpadkov.
Ali boste in kako ukrepali? Ali ste se o tem kaj dogovarjali z županoma Domžal in Trzina? Inšpekcija
IRSOP le izdaja odločbe in ne ukrepa. Sem pa dobil dokaj jasen in zanimiv odgovor.
Na sliki je zadnji primer odvoza smrdečije iz odlagališča Publikus!
VII12-4. Dva zbirna centra za ravnanje z odpadki – eden ob drugem – za milijon in pol. Ali mora imeti
res vsak svoj ’kurnik’, enega ob drugem na kakih 400 metrih!?
Kakšna je smiselnost, gospodarnost in okoljska sprejemljivost takega pristopa?
Po izjavi naj bi Občina Komenda predlagala Občini Mengeš skupno reševanje. Ali to drži?
Če že na tem območju, bi bila najbolj primerna ustrezno sanirana in okoljsko zaščitena sedanja
lokacija nekdanje gramoznice – skedovske jame. Tudi za občini Domžale in Trzin. Pod pogojem, da
se vrednotijo tudi druge možne variante zbirnih centrov – lahko tudi skupaj z Ljubljano (RCEROL).
Prosim za tehtno mnenje o tem nesmiselnem pristopu podvajanja na 400 m zračne razdalje!
VII12-5. Predlagam oz. zahtevam obravnavo in razpravo o sklepu o prepovedi razpravljanja o športni
dvorani ter porušitvi vodovoda za alpsko vodo in odvzemu vodnih pravic.

Predlagam preklic takega nedemokratičnega in sramotnega sklepa za predlagatelja in vse, ki ga
podpirajo in ne problematizirajo.

VII12-6. Pretirana močna osvetlitev na dodatnem stebru na križišču Trdinove ulice in Slovenske
ceste. Ta steber, ki služi le za decembrsko okrasitev, močno pretirano in povsem nepotrebno
osvetljuje križišče, ki ima svoje luči na vseh koncih. Predlagam, da se luč ugasne, ker poleg tega
osvetljuje nad vodoravnico, kar je v nasprotju z uredbo.

VII12-7. Ureditev krožišča in prostora Tonhovine in diagonalno nasproti (ali z njim povezano)
prostora pred GG domom.
Ena zasnova je bila že izdelana (Skok & Benda) v letu 2006. Mnogi ste ureditev tudi predlagali.
Začnimo z urejanjem prebivalcem prijetnih okolij s prednostjo pešcev in kolesarjev.

VII12-8. Pitniki ne delujejo, tudi ne po sprostitvi karantene – v Mestnem parku pa je polomljena
pipa. Pitnik Žeček bi lahko imel ustrezno ročico ali rešitev vklapljanja z nogo.

VII12-9. Športna dvorana – dvorišče Osnovne šole, neprimeren in grd izpust (meteorne!?) vode v
Pšato. Pojasnite, kako lahko v kulturno vrednostnem in parkovnem območju uporabite betonske
robnike? Ob tem, da je v mestu Mengeš uveljavljena uporaba kamnitih – granitnih materialov.
Zadnji primer je Rašiška cesta tudi z lepo varovalno ograjo v masivnem lesu. Žal pa temu občina ni
sledila oz. je prevzela cenejšo, gršo in manj trajno rešitev v Bognarjevi ulici – očitno v dobro
investitorja LIN. Ob tem pa je investitor zahodneje lepo sledil pristopu (mislim, da podjetje Karo).
Popolnoma neprimerna pa je grda cev iztoka v Pšato! Kdo in zakaj tako odloča in ravna? Kaj boste
ukrenili?

VII12-10. Rešitev zaščite/omejevanja Jelenovega znamenja z nizkimi granitnimi stebri ne deluje – so
redno poškodovani!
Sedaj so enega celo uspeli iztrgati iz podnožja! Rešitev in izvedba se ni izkazala za primerno oz. imajo
povzročitelji več uspeha.
Predlagam resno iskanje variant rešitev. Eno, morda primerno, predlagam masivno leseno izvedbo
okrasno odbojne ograje. Naj pa ponudi rešitev, poleg arhitektov in drugih strokovnjakov, tudi
ZVKDS.

VII12-11. Nesmiselno in nepotrebno zaporedje prometnih znakov iz Mengša mimo odcepa Loka do
oznake Trzin. In obratno od priključka za Loko do južnega krožišča obvoznice.
Za prvim odcepom za Loko (omejitev 60 km/h) v smeri Trzina je potem znak omejitev 70 km/h (!), ki
velja tudi pri drugem odcepu za Loko in potem znak za Trzin (50 km/h). Tam nekje je sedaj tudi
radar!! Prava inflacija prometnih znakov. Obratno ni dosti bolje.
Predlagam, da se omejitve ustrezno uredijo brez pretiranega števila prometnih znakov. Južni,
predvsem pa drugi odcep za Loko bi morala biti ustrezno urejena. Drugi z znamenjem je še posebej
občutljiv. Morda je rešitev z zavojem ceste vzhodno. Kako pa je rešen priključek vzhodne trzinske
obvoznice – da bo zadeva tudi s to problematiko urejena? Nisem zagovornik postavljanja
semaforjev, če je že marsikje uveljavljen pristop (tudi z mini/mikro) krožišči.

VII12-12. Kakšno dolgoročno ureditev zagovarjate glede območja Mengeškega jezera, nekdanje
opekarne in gozdnega zaledja?
Kaj konkretno je bila tema in kakšno ureditev zagovarjate kot župan? Konec junija leta 2018 ste
imeli pogovore s predstavniki podjetja Petrol d. d. in si ogledali stanje na območju nekdanje
opekarne.

VII12-13. Se bo tudi v Občini Mengeš začela dogajati trajnostna mobilnost? Kdaj!?
Tudi Moravče imajo dve napajalni postaji za EV (https://domzalec.si/moravce-dobile-prvo-javnopolnilnopostajo- za-elektricna-vozila/ ), Vodice in Medvode napajalnike za eKolesa (http://www.las
mestoinvas. si/n152/e-nostavno-na-kolo .

VII12-14. Predlagam poenotenje nazivov/poimenovanj za Mengeško jezero in Pahliški bajer
(povzetki iz najdenih gradiv.
http://www.menges.si/uploads/Marec,%20leto%2015_08.pdf: »Pehliško« cesto smo prečkali in
pogledali, če je še kak zamudnik. Ker ga ni bilo, smo šli skozi gozd proti markirani poti v smeri
Mengeška koča–Dobeno–Rašiški stolp. Pahliški bajer Koseški bajer – Koseški bajer/Phliški bajer.
Tega pa poznamo, boste rekli in se verjetno zmotili. Poleg tistega znanega ljubljanskega obstaja še
en Koseški bajer, ki pa se nahaja v občini Vodice. Na zemljevidu je to 2 cm desno od
označene vasi Šinkov Turn. Če se peljete od Vodic proti Mengšu, tik pred gozdom zavijete desno in
takoj nato levo na gozdno pot.
Poenotenje poimenovanja Mengeško jezero, Jezero Pristava, .. Jezero Pristava Ribiška družina
Mengeš https://www.rd-bistrica-domzale.si/index.php/sl/ribniki-injezera/jezero-pristava. Google ga
imenuje Mengeško jezero, ribiči Jezero Pristava (ribiške dovolilnice dobite na
naslovu Pristava 4), ... Jezero Pristava (že) obstaja … Jezero Pristava-Šiker se nahaja 15 km na poti iz
Maribora proti Gornji Radgoni, v naselju Močna. Jezero leži na desni strani glavne ceste, pod znano
gostilno Šiker. Jezero je znano po kapitalnih somih in krapih. V tem jezeru je bil ulovljen tudi največji
som v Sloveniji (88 kg, 245 cm). Prav tako je v jezeru veliko somičev, amurjev in smučev. Poenotenje
oz. pravilno poimenovanje … Kužno znamenje pri Lipicah (http://www.td-menges.si/index.php?
stran=spomeniki).
Seja je bila zaključena ob 20.10.
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