URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 3/2021, 24. junij 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), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in
139/20), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US,
92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US,
73/19 - odl. US in 175/20 - ZIUOPDVE) in
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na 19. redni seji,
dne 17. junija 2021 sprejel

2) Storilci prekrškov po tem odloku so
lahko tudi pravne osebe, samostojni
podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter odgovorne
osebe teh subjektov.

ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU
V OBČINI MENGEŠ

Poleg prekrškov zoper javni red in mir, ki jih
določa zakon, se v občini Mengeš kot prekršek obravnavajo tudi dejanja, določena s
tem odlokom.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

3) Za prekrške, storjene po tem odloku, ki
jih storijo otroci ali mladoletniki, so odgovorni starši, posvojitelji, skrbniki ali
rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja ali oskrba otroka ali mladoletnika, če
je storjeni prekršek posledica njihove
opuščene dolžne skrbi ali nadzorstva
nad otrokom ali mladoletnikom.
4. člen
(zakon in odlok)

1. člen
(splošne določbe)

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN
MIRU

1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za
vzdrževanje javnega reda in miru, ukrepi za varstvo ljudi in premoženja, za varovanje okolja in zdravja ter obveznosti
lastnikov, skrbnikov in vodnikov živali
v občini Mengeš.

5. člen
(javni red in mir ob nedeljah in praznikih)

2) Odlok določa tudi prekrške in globe
zanje.
2. člen
(območje občine Mengeš)
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na
območju občine Mengeš, je dolžan ravnati
tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih
oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne
ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da
spoštuje javni red, da ne opušča dejanj, ki so
po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja
dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
(odgovornost za prekrške)
1) Za prekrške, storjene po tem odloku,
so neposredno odgovorni storilci prekrškov.

Ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti
dnevi, je v strnjenem naselju prepovedano
opravljati dela, ki povzročajo prekomeren
hrup. Ta omejitev ne velja za opravljanje
nujnih del.

c)

zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa;

d) poskrbeti, da je prireditveni prostor v
času trajanja shoda oziroma prireditve
opremljen s posodami za odpadke in s
prenosnimi stranišči;
e)

po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene
objekte in ostale naprave ter prireditveni prostor zapustiti v stanju, kot je bilo
pred prireditvijo.

III. VAROVANJE PREMOŽENJA IN
LJUDI
7. člen
(obveznosti lastnikov ali upravnikov)
Lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov ali zemljišč
morajo:
a) odstraniti suhe in odmrle veje dreves,
plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in
s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali
njihovo premoženje;
b) poskrbeti za obrezovanje grmovnic,
dreves in živih mej tako, da ne segajo
čez mejo parcele na javno površino;

6. člen
(javni red in mir na javnem shodu ali javni
prireditvi)

c)

1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na
javnem shodu ali javni prireditvi, ki se
organizira na zemljišču v lasti občine
ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma
prireditve, ki ga določi organizator.

1) sproti odstranjevati ledene sveče s
streh in žlebov na objektih, ki mejijo
na javne površine;

2) Organizator je dolžan:
a)

poskrbeti za red, čistočo in varnost na
prireditvenem prostoru;

b) zagotoviti, da v času trajanja prireditve
niso presežene dovoljene ravni hrupa;

poskrbeti za zatiranje agresivnih plevelov ter zatiranje rastlinskih bolezni,
škodljivcev in parazitov;

d) poskrbeti, da so na objektih nameščeni
in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter snegobrani, če obstaja
nevarnost, da sneg pade na javne površine in s tem ogroža varnost mimoidočih ali njihovo premoženje;
e)

odstraniti objekte in ruševine, ki ovirajo promet in ogrožajo varnost ljudi.

IV. VAROVANJE OKOLJA IN ZDRAVJA
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8. člen
(varovanje okolja in zdravja)

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV, SKRBNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI

Z namenom varovanja okolja in zdravja je
prepovedano:
a) odmetavati prižgane cigarete ali druge
ogorke na kraj, kjer se lahko zaneti požar ali onesnaži okolico;

9. člen
(obveznosti lastnikov, skrbnikov in vodnikov živali)
1) V naseljenih delih občine in na urejenih
rekreacijskih površinah je potrebno živali voditi na povodcu.

b) zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ali
druga podobna poraba vode iz vodovodnega omrežja v času, ko je uporaba
vode v ta namen omejena;
c)

pranje avtomobilov, motorjev, kmetijske mehanizacije ob vodotokih, na vodovarstvenih območjih in drugih javnih
površinah, razen tam, kjer je to posebej
dovoljeno;

d) vodenje živali, razen službenih psov
in psov, ki se uporabljajo kot vodiči ali
pomočniki, v prostore ali na površine,
kamor je vodenje živali z označbo prepovedano, vedno pa na otroška in športna igrišča;
e)

vstopanje, zadrževanje in gibanje v zavarovanih območjih oziroma v območjih, kjer je to z označbo prepovedano;

f)

spuščati na javne površine živali, ki so
namenjene za rejo;

g) škropiti sadno drevje in trto v strnjenem
naselju tako, da se s tem ogroža zdravje
ljudi;

2) Lastnik, skrbnik oziroma vodnik živali
je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen
je dolžan imeti s seboj vrečko oziroma
drug primeren pribor.
3) Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan
uporabljati smetnjake, ki so namenjani
za živalske iztrebke. V primeru, da na
določenem območju ni smetnjakov za
živalske iztrebke, je lastnik oziroma
vodnik živali dolžan iztrebke počistiti v
vrečko, ki jo odloži v zabojnik za ostale
odpadke.
4) Lastnik oziroma skrbnik živali mora
poskrbeti, da žival ne vznemirja ali
moti ostalih prebivalcev v okolici.
5) Prepovedano je pustiti brez ustreznega
nadzora žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.

14. člen
(prekrški po zakonu, ki ureja javni red in
mir)
Prekrški zoper javni red in mir, ki jih ureja
zakon, se kaznujejo skladno z njim.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 14/96).

VII. KAZENSKE DOLOČBE

k) odlaganje lesa, kosovnih in gradbenih
odpadkov ali katerega koli drugega
materiala trajnega značaja na javne površine.

2) Z globo 480 EUR se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo 270 EUR.

10. člen
(organ nadzora)

i)

zanemarjanje reda in čistoče na športnih
igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih tako, da se s tem moti
okolica ali ogroža zdravje ljudi;

1) Z globo 240 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6.
člena tega odloka.

15. člen
(prehodna določba)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo.

j)

13. člen
(globa)

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA
ODLOKA

h) iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo
na javno površino, ali kopičiti v okolici
objektov oziroma na zemljiščih karkoli,
kar povzroča nesnago in ogroža zdravje
ljudi;
prazniti vsebino kemičnih in ostalih
vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno okolje ali na mesta, ki niso za to
določena;

2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka in 8.
člena tega odloka, razen točke a), odgovorna oseba pa z globo 150 EUR.

11. člen
(globa)
Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik,
ki ravna v nasprotju z določili 9. člena tega
odloka.
12. člen
(globa)
1) Z globo 120 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7.
in 8. člena tega odloka.

16. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 229-19/7
Datum: 19.6.2021				
				
Franc JERIČ
župan
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1. člen

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 17. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15) in petega odstavka 103.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 9/17)
je Občinski svet Občine Mengeš na 19.
redni seji, dne 17. junija 2021 sprejel

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2020.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš
za leto 2020 sestavljata splošni in posebni
del. V splošnem delu je podan podrobnejši
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb ter ra-

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA
LETO 2020

A.

čuna financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in
drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš
za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter
o njihovi realizaciji v letu 2020.

3. člen
Realizacija proračuna Občine Mengeš za
leto 2020 je naslednja (v evrih):

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov 							

Realizacija

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		

7.340.304,33

TEKOČI PRIHODKI (70+71)								

7.145.178,79

70 DAVČNI PRIHODKI				

5.644.743,50

		

700 Davki na dohodek in dobiček							

4.591.434,00

703 Davki na premoženje								

978.443,77

704 Domači davki na blago in storitve						

74.865,73

706 Drugi davki in prispevki							

0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI					

1.500.435,29

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja			
711 Takse in pristojbine								

833.843,63
4.910,43

712 Globe in druge denarne kazni						

24.002,43

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev						

2.380,11

714 Drugi nedavčni prihodki							

635.298,69

Skupina/Podskupina kontov 							

Realizacija

72 KAPITALSKI PRIHODKI								

23.719,97

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev					

3.172,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev			

20.547,97

73 PREJETE DONACIJE				

			

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov							

0,00

731 Prejete donacije iz tujine							

0,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI							

171.405,27

740 Transferni prihodki iz drugih javnosfinančinih institucij			

139.612,71

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav						

31.792,86

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.744.708,92

40 TEKOČI ODHODKI									

2.052.901,23

400 Plače in druhi izdatki zaposlenim						

366.976,51

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost					

63.813,01

402 Izdratki za blago in storitve							

1.621.571,71

403 Plačila domačih obresti							

0,00

409 Rezerve									

540,00

41 TEKOČI TRANSFERI								

2.567.210,83

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom					

470.921,85

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			

287.924,68

413 Drugi tekoči domači transferi							

1.808.364,30

42 INVESTICIJSKI ODHODKI							

5.109.132,22

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev						

5.109.132,22

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI							

15.464,64

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom				

15.464,64

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)		

B.

-2.404.404,59

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov 							
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Realizacija
		

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00
0,00

750 Prejeta vračila danih posojil								

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev								

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije						

0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)			
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0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE			
KAPITALSKIH DELEŽEV (VI. – V.) 								
C.

0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov 							

Realizacija

VII. ZADOLŽEVANJE 									

0,00

50 ZADOLŽEVANJE									

0,00

500 Domače zadolževanje 								

0,00

Skupina/Podskupina kontov 							

Realizacija

VIII. ODPLAČILA DOLGA 									

0,00

55 ODPLAČILA DOLGA									

0,00

550 Odplačila domačega blaga 							
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

0,00
				

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-2.404.404,59

				

XI. NETO FINANCIRANJE

					

0,00
2.404.404,59

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. PRETEKLEGA LETA						

4. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na
dan 31. 12. 2020 znaša 715.946,36 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Mengeš v letu
2020 se prenesejo v leto 2021 in so namenjena za pokrivanje investicij v letu 2021.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan
31. 12. 2020 znaša 39.507,56 EUR. Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Mengeš se za isti namen prenesejo v
leto 2021.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš
za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.

seji, dne 17. junija 2021 sprejel

Številka: 230-19/7
Datum: 19.6.2021				
Franc JERIČ
župan

5. člen

3.120.158,98

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), 17. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) in 103. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17
– uradno prečiščeno besedilo in 3/20) je
Občinski svet Občine Mengeš na 19. redni

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Mengeš
za leto 2021
1.

V Odloku o proračunu Občine Mengeš za
leto 2021 (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 9/20 in 1/21), se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela
proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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člen

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
											
Skupina/Podskupina kontov 						

v EUR
Rebalas II proračuna 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)					

8.634.171,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)							

7.152.600,00

70 DAVČNI PRIHODKI							

5.876.035,00

700 Davki na dohodek in dobiček						

4.653.345,00

703 Davki na premoženje

1.111.090,00

704 Domači davki na blago in storitve					
706 Drugi davki in prispevki							
71 NEDAVČNI PRIHODKI		

110.600,00
1.000,00

				

1.276.565,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja				

965.965,00

711 Takse in pristojbine								

6.000,00

712 Globe in druge denarne kazni						

41.500,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev						

3.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki							

260.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI								

79.900,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev					

59.900,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev			

20.000,00

73 PREJETE DONACIJE								

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov							

0,00

731 Prejete donacije iz tujine							

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančinih institucij

1.401.671,00
		

1.120.990,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav							
		
										

280.681,00
v EUR

Skupina/Podskupina kontov 						

Rebalas II proračuna 2021

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 					

8.817.068,00

40 TEKOČI ODHODKI

2.623.342,00
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim						

399.512,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost					

70.949,00

402 Izdatki za blago in storitve						

2.102.341,00

403 Plačila domačih obresti							

0,00

409 Rezerve

50.540,00

41 TEKOČI TRANSFERI

2.860.297,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom				

564.500,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				

347.620,00

413 Drugi tekoči domači transferi						

1.948.177,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.264.194,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev					

3.264.194,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI								

69.235,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

0,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom					

69.235,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)		

-182.897,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
											
Skupina/Podskupina kontov 						

v EUR
Rebalas II proračuna 2021

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00
		

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil								

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev								

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije						

0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)				

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)		

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
												
Skupina/Podskupina kontov 						
VII. ZADOLŽEVANJE 							
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v EUR
Rebalas II proračuna 2021
0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

							
VIII. ODPLAČILA DOLGA 								

0,00

55 ODPLAČILA DOLGA									

0,00

550 Odplačila domačega blaga 							

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

-182.897,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)							
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)						

0,00
		

182.897,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 231-19/7
Datum: 19.6.2021
					
		
Franc JERIČ
župan

Priloge:
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Mengeš.«.

2.

člen

Četrti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

1.

Splošni del rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2021;

2.

Posebni del rebalansa_II proračuna Občine Mengeš za leto 2021;

3.

Načrt razvojnih programov 2021
– 2024 in

4.

Izpis odhodkov po funkcionalni
klasifikaciji.

»Za večji obseg prevzetih obveznosti kot
je določeno v drugem in tretjem odstavku
tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo
samo na podlagi predhodno sprejetega investicijskega programa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Mengeš.«.

3.

RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 17. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet
Občine Mengeš na 19. redni seji, dne 17.
junija 2021 sprejel
SKLEP
O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE
URBANE REGIJE ZA MANDATNO
OBDOBJE 2021-2027
I.
Občinski svet Občine Mengeš potrdi sestavo skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za
mandatno obdobje 2021-2027, ki jo je na 5.
dopisni seji sprejel Svet Ljubljanske urbane
regije in jo predložil v potrditev.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

člen

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

715.946,36

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list

Številka: 232-19/7
Datum: 19.6.2021		
					
Franc JERIČ
župan
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) in 7. člena Odloka o organiziranju
pomoči družini na domu v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 10/07)
je Občinski svet Občine Mengeš na 19. redni seji, dne 17. junija 2021 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU CENE ZA POMOČ
DRUŽINI NA DOMU
I.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme ceno
storitve programa pomoči družini na domu,
ki znaša:
ekonomska cena storitve 19,02
evrov na efektivno uro;

družini na domu (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 6/16).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1.7. 2021 dalje.

cena storitve za uporabnika 10,26
evrov na efektivno uro;
subvencija občine 16,37 evrov na
efektivno uro.
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50%
od cene storitve programa iz prvega odstavka te točke sklepa in znaša:
ekonomska cena storitve 28,53
evrov na efektivno uro;
cena storitve za uporabnika 11,00
evrov na efektivno uro;
subvencija občine 17,53 evrov na
efektivno uro.

			 Franc JERIČ
župan

Številka: 233-19/7
Datum: 19.6.2021
					
		
Franc JERIČ
župan

subvencija občine 11,69 evrov na
efektivno uro.

ekonomska cena storitve 26,63
evrov na efektivno uro;

Številka: 234-19/7
Datum: 19.6.2021

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

cena storitve za uporabnika 7,33
evrov na efektivno uro;

Cena storitve za delo v nedeljo je višja za
40% od cene storitve programa iz prvega
odstavka te točke sklepa in znaša:

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 2. odstavka 19. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,
30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), 37. člena
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07, 4/08
in 2/10) in 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15),
je Občinski svet Občine Mengeš na 19. redni seji, dne 17. junija 2021 sprejel
SKLEP
O PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV
NAD ODHODKI IZ LETA 2017 IN
2018 V
VRTCU MENGEŠ
I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša, da
se v Vrtcu Mengeš presežek prihodkov nad
odhodki iz leta 2017 in 2018, v skupni višini 10.367,04 EUR, nameni za nakup računalnikov.

II.

II.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha
veljati Sklep o sprejemu cene za pomoč

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

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in 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), 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU,
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17 in
18/21), 25. člena Pravilnika o normativih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18
in 54/21), 35. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 18/96, 7/07, 4/08 in 2/10) in 17. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet
Občine Mengeš na 19. redni seji, dne 17.
junija 2021 sprejel
SKLEP
O POTRDITVI SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ
IN POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V
VSEH ODDELKIH
I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s
predlagano sistemizacijo delovnih mest v
Vrtcu Mengeš za šolsko leto 2021/2022, št.:
1000-0009/2021-1 z dne 14.05.2021.
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II.

II.

II.

Število otrok v vseh oddelkih Vrtca Mengeš
se v šolskem letu 2021/2022 lahko poveča
za največ 2 otroka glede na veljavni normativ.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporabljati pa se začne s 1. 7. 2021.

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.
III.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 235-19/7
Datum: 19.6.2021
					
		
Franc JERIČ
župan
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12,
76/17 in 78/19) in 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš
na 19. redni seji, dne 17. junija 2021 sprejel
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Mengeš potrjuje cene
izvajanja gospodarske javne službe zbiranja
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada skladno z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe:
•
•

cena storitve 8 EUR/kg (brez DDV),
cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/
kg (brez DDV).

Konto
7221

Katastrska
občina
Mengeš

Parcelna
številka
parcela
2096/10

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 236-19/7
Datum: 19.6.2021
					
		
Franc JERIČ
župan

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, veljati pa prične po pravnomočnosti sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, Dn 127578/2021.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

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) in
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na 19. redni seji,
dne 17. junija 2021 sprejel

Številka: 237-19/7
Datum: 19.6.2021
					
		
Franc JERIČ
župan

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

I.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Mengeš za leto 2021
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/20,
1/21 in 2/21).

Predvidena površina
št. 140 m2

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
V naravi zemljišče izven območja ceste, povečava sosednje
gradbene parcele, na kateri stoji stanovanjska stavba.
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na
19. redni seji, dne 17. junija 2021 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA ZA PROJEKT »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA
DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Investicijski program za projekt »ŠIRITEV
ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«, ki ga je maja 2021 pripravilo podjetje
JHP projektne rešitve, d.o.o.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 110. in 119. člena ter druge
alineje četrtega odstavka 289. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), (Ur. list
RS št.: 61/17) in 28. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 1/2015) župan Občine Mengeš sprejme
SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta
za poslovno gradnjo Avto Detr – del
EUP ME53 v Mengšu
1. člen
(splošno)
(1)

(2)

Številka: 238-19/7
Datum: 19.6.2021
					
		
Franc JERIČ
župan

S tem sklepom se prične postopek
priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno gradnjo Avto Detr - del EUP
ME53 v Mengšu z oznako enote
urejanja prostora v OPN ME53 (v
nadaljevanju OPPN).
Izhodišča za OPPN so pripravljena v skladu s 108. členom ZUreP-2. Pri oblikovanju izhodišč je
bilo zagotovljeno sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javne
objave ter poziva NUP in lastnikov na območju OPN.

Mengeš. Velikost obravnavanega območja
v spremembah je cca 3.600 m2.
(2)
V OPPN se določijo prostorski
izvedbeni pogoji za umestitev objektov in
prostorskih ureditev.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1)
Za OPPN se v skladu z zakonodajo
pripravi prikaz stanja prostora.
(2)
V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.

4. člen
(vrsta postopka)
Priprava in sprejem OPPN bosta potekala
po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).

5. člen
(roki za pripravo prostorskega akta
in njegovih posameznih faz )

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1)
Območje načrtovanja zajema zemljiške parcele št. 310/7, 312/9 obe k.o.
Faza
Priprava gradiva za pridobitev konkretnih smernic in mnenja
pristojnih NUP o verjetnosti vplivov OPPN na okolje
Pridobitev konkretnih smernic in mnenja NUP o verjetnosti
vplivov OPPN na okolje ter odločitve MOP o izdelavi CPVO.

(1)
so:

Okvirni roki za pripravo OPPN

rok
Priprava gradiva - 10 dni po potrditvi gradiva s strani občinske uprave.
Pridobivanje konkretnih smernic in mnenj o verjetnosti vplivov - 30
dni .

Pridobivanje odločbe CPVO - 21 dni po pridobitvi konkretnih smernic.
Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila*.
30 dni po prejemu odločbe o ne/potrebi CPVO
Priprava gradiva in pridobivanje 1. mnenj pristojnih nosilcev 10 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave.
urejanja prostora.
Pridobivanje mnenj - 30 dni.
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih
1. mnenj NUP.
Sprejem dopolnjenega osnutka v 1. obravnavi na občinskem
svetu.
Javna razgrnitev in javna obravnava.
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih
v času javne razgrnitve.

15 dni po prejetju in uskladitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora.
Glede na razpisane seje občinskega sveta.
Minimalno 30 dni.
15 dni po zaključku javne razgrnitve.
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Faza
Izdelava predloga OPPN.
Pridobivanje 2. mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog
prostorskega akta.
Izdelava usklajenega predloga OPPN.
Druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu.
Objava odloka v Uradnem glasilu in v PIS.

rok
15 dni po sprejetju stališč do pripomb s strani Občine.
Priprava gradiva 10 dni po potrditvi predloga s strani občinske uprave.
Pridobivanje mnenj - 30 dni.
15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora.
Glede na razpisane seje občinskega sveta.
Po sprejemu OPPN na občinskem svetu.

* odvisno od odločitve glede CPVO
(2)
V zgornji razpredelnici predvideni
roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so informativne narave in se
lahko spremenijo glede na potek postopka in
zaradi nepredvidenih okoliščin.
6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja
prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenja)
(1)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo
konkretne smernice in mnenja:
1.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za
vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
2.
MINISTRSTVO
ZA
OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4.
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana,
5.
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
6.
ELEKTRO
LJUBLJANA
d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
7.
TELEKOM
SLOVENIJE
d.d., Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana,
8.
JKP Prodnik, d.o.o., Oskrba s
pitno vodo, Savska 34, 1230 Domžale
9.
JKP Prodnik, d.o.o., Odvod
odpadnih voda, Savska 34, 1230 Domžale
10.
JKP Prodnik, d.o.o., Ravnanje
z odpadki, Savska 34, 1230 Domžale
11.
JP Elektro Ljubljana d.d., DE
Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230
Domžale,
12.
Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš.
(2)

V postopek priprave prostorskega

akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave OPPN
ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni
akt.
(3)
Odločitev o potrebi izvedbe celovite
presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve
mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov
OPPN na okolje se v postopek vključiti:
1.
ZAVOD RS ZA VARSTVO
NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
2.
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
3.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za
vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
4.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
5.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
6.
ZAVOD ZA GOZDOVE
SLOVENIJE, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana,
7.
MINISTRSTVO
ZA
ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje,
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

(1)
Izdelane so bile naslednje strokovne
podlage:
- Geodetski načrt, številka 2020-214, izdelal GEO2, Vojkova cesta 45, 1000
Ljubljana, maj 2021.
- Idejna zasnova, številka 162/20, izdelal RB d.o.o., Glavičeva ulica 27, 1234
Mengeš, maj 2021
(2)
Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih
lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter
izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo
pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo izdelala strokovna organizacija za posamezna področja v sodelovanju
z izbranim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko
in način priprave OPPN.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pobudnik priprave prostorskega akta je Avto
Detr d.o.o., ki bo zagotovil finančna sredstva
za pripravo prostorskega akta in izdelavo potrebnih strokovnih podlag.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.menges.si ter začne veljati
petnajsti dan po objavi.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2.

Številka: 3505-1/2021
Datum: 18. 6. 2021

8. člen
(seznam strokovnih podlag)
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Župan Občine Mengeš
Franc Jerič

