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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ (13. seja, dne 18.6. 2020)
ZADEVA: DOPOLNILA NA PREDLOG Rebalansa I. PRORAČUNA OBČINE
MENGEŠ 2020

PRAVNA PODLAGA: 90. člen Poslovnika Občine Mengeš
NAMEN:

Dopolnitve predloga rebalansa I. PR2020.

PREDLAGATELJ: mag. Tomaž Štebe, Zeleni Slovenije
Dopolnilo PR2020 reb.I., 13.seja dne 18.6.2020 - št. 01:

V predlaganem proračunu 2020 se v A. Bilanca odhodkov postavka 16041 v namenu
16039001 Oskrba z vodo podpostavka 4205 ’Investicijsko vzdrževanje in obnove’ ne
zmanjša za 72.425,00€, kot je predlog v Reb.I, ampak se zmanjša za 100.000,00€ in se
prenese na novo postavko programa 16039001 Oskrba z vodo – 'Obnova porušenega
magistralnega vodovoda oziroma vzpostavitev prekinjene oskrbe Občine Mengeš iz
skupnega medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec, sodelovanje pri njegovi obnovi
in povečanju kapacitet’.' Ustrezno se dopolni NRP.
Obrazložitev: Porušen in še prej zaprt (od novembra 2015) vodovod se mora v skladu s sklepi Sveta
občine Mengeš vzpostaviti v delujočo povezavo za oskrbo iz obstoječega Medobčinskega
vodooskrbnega sistema Krvavec. Zato je ustrezna postavka v PR2020 zavezujoča – skladno z
odgovornostmi in pristojnostmi Sveta Občine Mengeš, župana in uprave ter Nadzornega odbora obvezna!
NAVAJAM (ponavljam - določbe Statuta Sveta Občine Mengeš):
- »Svet Občine Mengeš nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede
izvajanja odločitev občinskega sveta.« (17. člen, (2) alineja, 7. odstavek).
- »Župan Občine Mengeš skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev
občinskega sveta«. (28. člen, (2) alineja, 3. odstavek).
Župan pa je poleg kazensko-odškodninske odgovoren za kršenje statuta. Skupaj z direktorjem JKP
Prodnik sta poimensko ovadena kot kazensko-odškodninsko odgovorna. Skupinska ovadba je že
skoraj pol leta v predkazenskem postopku na NPU – gradivo skupinske ovadbe je na tej povezavi
https://drive.google.com/file/d/1uxBCEOKKnfplAhKe4Z7F-F5afvsqqvzy/view .
S temi sredstvi se ali obnovi porušena povezava, če to ni smiselno, pa pristopi k projektu in izvedbi
nove povezave od Topol do vodohrana Mlake v Občini Komenda kjer je mesto povezave do Izvirov
izpod Krvavca in do zajetij Iverje kamniškega vodooskrbnega sistema.
Tudi gospodarnost (voda priteče sama in daje energijo), zanesljivost in varnost oskrbe zahteva, da se
povezava vzpostavi nazaj. POVEZOVANJE virov in sistemov mora biti temeljni pristop. V tem primeru
s kamniškim in kranjskim sistemom preko Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec. Pa tudi z
domžalskim s pred leti novo povezavo z zajetji na Mengeškem polju.
Sklepi Sveta, ki so bili sprejeti namesto razpisa referenduma, dne 19.2.2009 nam nalagajo da se
Občina Mengeš redno oskrbuje z alpsko vodo iz Izvirov pod Krvavcem in iz Medobčinskega
vodooskrbnega sistema Krvavec, kjer ima 30-odstotno lastništvo in pravice ter sodeluje pri
vzdrževanju in obnovi ter povečanju kapacitet.
Na nespoštovanje sklepov opozarjam že ducat let. Po zaprtju v novembru 2015 tudi z gradivi za
obravnavo na Svetu Občine Mengeš (krajše Sveta) in s prijavami Nadzornemu odboru in
Računskemu sodišču. Brez konkretnega odziva. Lani decembra tudi z ovadbo zaradi suma zaradi
kazensko in odškodninsko odgovornega porušenja magistralnega vodooskrbnega sistema –
povezave v Topolah. Povezavo in oskrbo Občine Mengeš je potrebno obnoviti oz. ponovno
vzpostaviti.
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Podrobno je podano (ne)izvajanje sklepov Sveta Občine Mengeš med pobudami in zahtevami z dne
18.03.2018 in predloženimi gradivi, ki pa jih Svet (ne)odgovorno vztrajno zavrača in jih ne uvrsti na
dnevni red za obravnavo – nazadnje:
Na 26. redno sejo Sveta, dne 21.06.2018, sem kot njegov član predložil gradivo dodatne točke
dnevnega reda - link
http://www.menges.si/media/moddoc_10147_c9503d5a532c315b233b211c.pdf.
UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZA IZVAJANJE SKLEPOV SVETA OBČINE MENGEŠ V
ZVEZI Z MEDOBČINSKIM VODOOSKRBNIM SISTEMOM KRVAVEC, ZA POVRNITEV
VODNIH PRAVIC OBČINE MENGEŠ NA IZVIRIH KRVAVEC, ZA POVRNITEV OSKRBE IN
DRUGO ZARADI KRŠITEV ZAKONODAJE IN USTAVE TER ZA ODGOVORNO
SODELOVANJE OBČINE MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM SISTEMU IN ZA
POVEZOVANJE MED VODNIMI VIRI IN VODOOSKRBNIMI SISTEMI
Na 4. redno sejo Sveta, dne 21.02.2019, sem kot njegov član predložil gradivo dodatne točke
dnevnega reda - link
http://www.menges.si/media/moddoc_10278_c95add8d5b67535a4f6608.pdf .
UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZARADI NEIZVAJANJA NJEGOVIH SKLEPOV TER
NEZAKONITE PORUŠITVE IN ODVZEMA VODNIH PRAVIC NA MEDOBČINSKEM
VODOOSKRBNEM SISTEMU KRVAVEC TER ZA ODGOVORNO SODELOVANJE OBČINE
MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM MEDOBČINSKEM SISTEMU
Same sklepe, ki se kršijo oz. se ne izvajajo citiram (23. seja, dne 29. 2. 2009):
- "Občina Mengeš ohrani dosedanjo oskrbo s pitno vodo izpod alpskega območja Krvavca";
- "Občina Mengeš zagotovi svoj delež virov za modernizacijo, povečanje zmogljivosti in gospodarjenje obstoječega vodooskrbnega sistema Krvavec.";
- "Občina Mengeš se vključi v projekt povečanja zmogljivosti Vodooskrbnega sistema Krvavec in z
ostalimi občinami solastnicami nadaljuje pripravo dokumentacije za odobritev kohezijskih sredstev
Evropske unije in proračunskih sredstev Republike Slovenije v primeru, da se iz tega vira zagotovi
100% oskrba s pitno vodo, ki zadostuje za Občino Mengeš.".
Zaradi tega zadnjega sklepa bi morali pristopiti k projektu povečanja zmogljivosti Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec.
Sklepi (16. seja, dne 14. 07. 2004):
- "Skupaj s sprejetimi spreminjajočimi sklepi se sprejme pismo o nameri »dogovor o skupnem sodelovanju na
področju izgradnje in modernizacije primarnih sistemov občin porečja Pšate za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, ravnanje z odpadki, varovanje okolja ter vodooskrbo« kot predlog Občine Mengeš za usklajevanja s sodelujočimi občinami: CERKLJE NA GORENJSKEM, DOMŽALE, KAMNIK, KOMENDA, MENGEŠ, TRZIN IN VODICE ter povabljenim inštitucijami: LJUBLJANSKO URBANO REGIJO, GORENJSKO REGIJO, MINISTRSTVO
ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO.";
- "Za še ne zgrajen kolektor v občini Mengeš do priključka naselja Topole Občinski svet Občine Mengeš podpira
delitvena razmerja investicijskih vlaganj v projektu v razmerju največ 50% Občina Mengeš.";
- "Občina Mengeš pričakuje in zahteva:
- partnersko povezovanje Krvavškega in Kamniškega vodooskrbnega sistema zaradi varnejšega in zanesljivejšega, kakovostnejšega in gospodarnejšega delovanja;
- delovanje povezanih sistemov brez posledic za vodooskrbo na območju posameznih partnerjev;
- sankcioniranje kršitev, ter spoštovanje okoljskih predpisov;
- sanacijo in varovanje vodovarstvenih območij;
- obnovo in modernizacijo sistemov.";
- "Stroški obnov virov in investicij ter obratovanja vodooskrbnih delov virov krvavškega sistema se delijo v razmerju pravic deležev kapitala in sicer 40% Občina Cerklje, Šenčur in Kranj , 30% Občina Mengeš, 18% Občina
Komenda in 12% Občina Vodice.";
- "Občinski svet pooblašča župana, da stori vse potrebno v smislu povezovanja s sosednjimi občinami (Komenda ipd.) glede kanalizacijskega kolektorja in kvalitetne vodooskrbe. Župan pripravi detajlno gradivo in vse potrebne informacije glede navedene problematike za septembrsko sejo Občinskega sveta. Za septembrsko sejo
pripravi tudi ustrezne tehnične rešitve.".
V zahtevi za izvajanje sklepov Sveta Občine Mengeš sem postavil tudi naslednja vprašanja:
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- Zakaj in kdaj ter kateremu izvajalcu ste odobrili odstranitev merilnega mesta oz. porušitev vodovodne povezave Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec z vodooskrbnim sistemom Občine Mengeš v Topolah oz.
zakaj niste ukrepali, če je bilo dejanje nepooblaščeno, potem ko ste bili o tem obveščeni?
- Leta 2010 ste z vlogo pridobili povečane količine na vodnih pravicah Medobčinskega vodooskrbnega sistema
Krvavec. Ali skrbite in ohranjate te vodne pravice oz. količine Občine Mengeš na Medobčinskem vodooskrbnem
sistemu Krvavec?
- Dne 18.12.2014 (3. seja) ste navedli: »Odgovor na to vprašanje je bil že večkrat posredovan in sicer, da se
Občina Mengeš ni nikoli odpovedala vodnim pravicam na Krvavškem vodovodu.«. Zakaj ne ravnate odgovorno
in v skladu s sklepi Sveta Občine Mengeš ne preprečite prevzemanja 30 % vodnih pravic Občine Mengeš s
strani občin Cerklje, Šenčur, Vodice, Kranj na Medobčinskem vodooskrbnem sistemu Krvavec?

Dopolnilo PR2020 reb.I., 13.seja dne 18.6.2020 - št. 02:

V predlaganem proračunu 2020 se v A. Bilanca odhodkov postavka 16041 v namenu
16039001 Oskrba z vodo podpostavka 4205 ’Investicijsko vzdrževanje in obnove’ ne
zmanjša za 72.425,00€, kot je predlog v Reb.I, ampak se zmanjša za 50.000,00€ in se
prenese na novo postavko programa 16039001 Oskrba z vodo – ’aktiviranje vrtine M-2
Zaloke’. Ustrezno se dopolni NRP.
Obrazložitev: Uspešno izvedeni in preizkušeni dolomitni vrtini leta 2006 s kapaciteto 8l/s ji manjka
postavitev črpališča in uskladitev monitoringa ter ponovitev analiz vzorcev ki so bili ustrezni ob njeni
otvoritvi in nikakor niso zaznavali kakršnihkoli negativnih vplivov. Hidrogeološko poročilo je bilo
pozitivno saj gre za globinsko vrtino, ki se napaja iz dolomitnega krasa mengeško-dobenskega
hribovja. Ta dolomitna vrtina je bistveno ustreznejša kot tiste na mengeškem polju z le eno VDG-3
aktivirano in ustrezno od treh. Za ostali dve je bilo obljubljeno, da bosta posebej raziskani glede
možnosti za aktiviranje. To (še) ni storjeno. Ena je zasuta (VDG-4) ob prečrpališču, druga pa
zanemarjena (VDG-2 ob glavni cesti) – ven štrli podrta vhodna cev!
Gospodarnost zahteva, da se investicija realizira do konca. Vsak nov vir povezan v sistem pa
prispeva k večji varnosti in zanesljivosti oskrbe. POVEZOVANJE virov in sistemov mora biti temeljni
pristop. M-2 Zaloke poleg tega prispeva k bolj zdravi oskrbi s pitno vodo.
Dopolnilo PR2020 reb.I., 13.seja dne 18.6.2020 - št. 03:

V predlaganem proračunu 2020 se postavka 01019001-01004 'Informacijska infrastruktura' –
’Stroški za delovanje Občinskega sveta’ namen 4020 v višini 10.800,00€ se zmanjša za
1.500,00€ in se uvrsti na novo postavko '’Program za poimensko elektronsko glasovanje
Sveta Občine Mengeš'.
Obrazložitev: Po uvedbi brezpapirnega poslovanja Sveta, z nakupom 16-tih računalnikov, je smiselno
uvesti tudi elektronsko glasovanje na sejah Sveta. Strošek je namenjen nakupu licenčnega tujega
programa delujočega na spletu in njegovi prilagoditvi.
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