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PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 18. redne seje z dne 15. 4. 2021 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

Franc Jerič, župan

ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠZ DNE 17. 6. 2021
Seja je potekala 17. 6. 2021 s pričetkom ob 17.00 v sejni sobi, poročni dvorani Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30, Mengeš.
Prisotnost:
- prisotni člani občinskega sveta: Franc Hribar, Tina Jamšek, Mojca Likar, Matjaž Loboda, Urška
Mehle, Bogo Ropotar, Tomaž Štebe, Tina Štrukelj, Matic Slokan, Mery Kegl, Jure Šinkovec, Peter
Gubanc, Urška Koce
- odsotnost so opravičili: Rok Burja, Robert Ručigaj, Aleš Janežič
- župan: Franc Jerič
- predstavniki občinske uprave: Urban Kolar – direktor, Katja Jamšek, Irena Kosec
- drugi prisotni: Tatjana Prašnikar
Sejo je vodil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ Z DNE 15. 4. 2021
2. SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RS
LUR) 2021–2027
3. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU
4. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 in 2018 – VRTEC MENGEŠ
5. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 IN
POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
6. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA
PODZEMNE GARAŽE
7. CENE STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA ZBIRANJA BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA (ZBIRANJA BIOLOŠKIH
ODPADKOV)
8. ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava
9. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – skrajšani postopek
10. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – skrajšani postopek
11. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0
2021
12. POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA V LETU 2020
13. POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2020
14. POBUDE IN VPRAŠANJA
G. Štebe je predlagal dodatno točko:

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.

Točka se ni obravnavala zaradi sklepa, sprejetega na seji sveta dne 7. 11. 2019.
Na glasovanje je bil dan naslednji dnevni red:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ Z DNE 15. 4. 2021
2. SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RS
LUR) 2021–2027
3. PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU
4. PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 in 2018 – VRTEC MENGEŠ
5. SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 IN
POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
6. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA
PODZEMNE GARAŽE
7. CENE STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA ZBIRANJA
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA (ZBIRANJA
BIOLOŠKIH ODPADKOV)
8. ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava
9. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – skrajšani postopek
10. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – skrajšani postopek
11. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA LET0
2021
12. POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA V LETU 2020
13. POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2020
14. POBUDE IN VPRAŠANJA
ZA: 12
PROTI: 1
Dnevni red je bil potrjen.

AD 1/ OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE Z DNE 15. 4. 2021
Zapisnik je bil sprejet soglasno.
Sprejme se zapisnik 18. redne seje z dne 15. 4. 2021 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

AD 2/ SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RS LUR) 2021–2027

Obrazložitev je podala Irena Kosec.
Mnenje je podala Statutarno-pravna komisija.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane
Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027.

AD 3/ PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Obrazložitev je podala Tatjana Prašnikar.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Sklep o sprejemu cene za pomoč družini na domu
v predloženem besedilu.

AD 4/ PORABA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2017 in 2018 – VRTEC
MENGEŠ
Obrazložitev je podala Neža Pibernik.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz letta
2017 in 2018 v Vrtcu Mengeš, v predloženem besedilu.

AD 5/ SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU MENGEŠ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
IN POVEČANJU ŠTEVILA ZA NAJVEČ DVA OTROKA V VSEH ODDELKIH
Obrazložitev je podala Mateja Hribar Sicherl.
Mnenje k predlogu je podala Statutarno-pravna komisija.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

Občinski svet sprejme Sklep o potrditvi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Mengeš in povečanju
števila otrok za največ dva otroka v vseh oddelkih, v predlaganem besedilu.
Ker na seji še ni bilo prisotnega poročevalca, je Svet prešel na obravnavo točke 8:
AD 8/ ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ – druga obravnava
Obrazložitev je podala Katja Jamšek.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali ga. Koce, ga. Štrukelj, g. župan Franc Jerič.
Po petminutni prekinitvi seje so ga. Mehle, g. Loboda, g. Hribar, ga. Štrukelj in ga. Jamšek vložili
naslednji predlog amandmaja:
V 8. členu Odloka se v točki D za besedo »prepovedano« doda besedilo: »vedno pa na otroška in
športna igrišča.«
Amandma je bil sprejet z 11 glasovi za.

Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o javnem redu in miru v občini Mengeš v drugi
obravnavi.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za.
AD 7/ CENE STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA ZBIRANJA

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA (ZBIRANJA
BIOLOŠKIH ODPADKOV)
Obrazložitev je podal Marko Fatur.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija, Odbor za okolje in prostor, Odbor za
gospodarstvo, finance in proračun.
V razpravi so sodelovali g. Hribar, g. Štebe, ga. Jamšek, g. Fatur, ga. Koce.

Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš potrjuje cene (brez davka na dodano vrednost) izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada:



Cena storitve..................................................... 0,2538 EUR/kg,
cena javne infrastrukture................................
0,0000 EUR/kg.

ZA: 12
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.

AD 9/ ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020 – skrajšani postopek
Obrazložitev je podala Anja Kuret.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija, Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun.

Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Zaključni račun Občine Mengeš za leto 2020.

Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 10/ ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 – skrajšani postopek
Obrazložitev je podala Anja Kuret.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija, Odbor za okolje in prostor, Odbor za
gospodarstvo, finance in proračun.
Amandma je vložil in obrazložil Tomaž Štebe.

Dopolnilo PR2021, 19. seja, dne 17. 6. 2021:

V proračunu 2021 se v A. Bilanca odhodkov, postavka 0630 Oskrba z vodo v namenu 4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove 343.000,00, prenese znesek v višini 58.000,00 € na novo
postavko programa 0630 Oskrba z vodo – 'Izvedba dokumentacije projekta 1. faze izgradnje nove
povezave Mlaka-Topole-Mengeš' v okviru vzpostavitve obnove in povečanja kapacitet skupnega
medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec. Ustrezno se dopolni NRP.
Dopolnilo ni bilo sprejeto z 1 glasom ZA in 8 PROTI.
Na glasovanje je bil dan še naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejeme Odlok o rebalansu proračuna Občine Mengeš za leto
2021 s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
AD 11/ DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA
LET0 2021
Obrazložitev je podal Urban Kolar.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija, Tina Jamšek, Odbor za okolje in prostor,
Odbor za gospodarstvo, finance in proračun.
V razpravi je sodeloval g. Ropotar.
Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI je bil sprejet naslednji sklep:

Občinski svet Občine Mengeš sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Mengeš za leto 2021 s popravkom besedila v točki 3, ki glasi: »Ta sklep se objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, veljati pa prične po pravnomočnosti sklepa Okrajnega
sodišča v Mariboru, Dn 127578/2021.«

AD 12/ POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA V LETU 2020
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš se je seznanil s poročili o poslovanju javnih zavodov in
Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2020.

AD 13/ POROČILA PREDSTAVNIKOV OBČINE MENGEŠ V SVETIH JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2020
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš se je seznanil s poročili predstavnikov Občine Mengeš v
svetih javnih zavodov za leto 2020.

AD 14/ POBUDE IN VPRAŠANJA

Pobude in vprašanja g. Štebeta:

1. Pravno-uredbene podlage za prodajo nepremičnin občine brez uradnih cenitev.
In kdaj so dopustne izjeme določati ceno s sklepi Svetov občin?
2. Redno in sprotno spletno seznanjanje z uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vodozbirnem
območju domžalskih črpališč.
Opažamo že več let obsežno kmetovanje z intenzivnimi kulturami in tudi uporabo spornih, le
začasno dovoljenih sredstev ter verjetno tudi uporabo gensko spremenjenih semen. Sploh ni več
opaziti kakega plevela ali recimo makov.
Strokovno mnenje hidrogeologov je, da intenzivne kulture (koruza, pšenica …) niso primerne tudi
zato, ker je zgornja plast razrahljana in ni ustrezne zaščitne vrhnje plasti za zaščito podtalnice.
3. Sprememba območij vodovarstvenega pasu domžalskih črpališč s subvencioniranjem kmetijstva
za gojitev bolj primernih kultur.
Predlagam, da to nalogo prevzamejo vse tri občine, ki se oskrbujejo s podtalnico iz domžalskih
vodnjakov, pobudo pa posreduje župan Občine Mengeš.
4. Trenutno število zaposlenih v upravi Občine Mengeš in kadrovski razrez.
Prosim za objavo na www.menges.si.
Odgovor:
Na spletni strani Občine Mengeš – občinska uprava so dostopni podatki o zaposlenih na Občini
Mengeš.
5. Glasilo Mengšan – pravi oglasi in posredni oglasi oz. oglaševanje preko prispevkov.
Na primer Mengšan 2021 maj: Mateja Kržin, avtorica prispevka, oglaševalka – na celi strani z
dodatno oznako ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE in še prej v prvi rubriki skupaj z AIA!!
6. Mrtvilo, nobenih projektov iz Občine Mengeš v LASzmv. Procentualno so odobrene vloge
udeležene le 5 %.
Delež projektov iz Občine Mengeš je minimalen – mizeren. Zakaj?

Odgovor:
Mizerni ravno niso. Res so manjši v procentih, vendar smo kot Občina sodelovali pri tistih projektih,
ki so bili v tem razpisnem obdobju zanimivi za našo občino. Seveda smo se v tem obdobju,
predvsem osredotočili na večje projekte kot so športna dvorana, kolesarska pot Kamnik – Mengeš Trzin itd.
Ob tem lahko še dodam, da sodelujemo tudi s Srcem Slovenije in Mladinskim centrom Mengeš kjer
je kar nekaj uspešnih projektih. Tudi tu je potrebno veliko angažiranja.
Vsekakor bomo pripombo upoštevali in se bomo v prihodnje še bolj posvetili tem razpisom.
Poudariti moram, da smo kadrovsko šibki, da bi peljali veliko projektov naenkrat, saj zahtevajo zelo
veliko časa in "papirologije".
7. 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.
V odgovoru ste navedli, da boste zadevo proučili. Prosim za navedbe, kaj ste se dogovorili,
predlagali, naredili.
8. PONOVNO – SKLEPANJE O POSEBNI TOČKI 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.
Ker je odgovor Svetu Občine Mengeš, se mora o tem izreči Svet.
Nedemokratično in nepravno pa je: »Odgovor: O tej vsebini se ne razpravlja v skladu s sklepom
Občinskega sveta št. 60-9/2019 z dne 7. 11. 2019.«.
PONOVNO, ker ni bilo nobenega odgovora ali pa navedba ni nikakršen odgovor
9. 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 …
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 informacijsko-komunikacijske 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.
Odgovor se ne nanaša na predlog in navedene podlage! »Odgovor: Seje se sklicujejo v skladu s
priporočili za preprečevanje širjenja virusa Covid 19, ki jih je pripravil NIJZ in skladno z določili Vlade
RS. Omejitve zbiranja ne veljajo za delovanje državnih organov (seje Državnega zbora, Vlade,
delovnih teles, občin …).«
10. 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))
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 na nepraktičen in drag način s
posredovanjem izvajalca!
PONOVNO, ker ni bilo nobenega odgovora
11. 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-vsestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/o-inspektoratu-za-okolje-in-prostor/inspekcija-za-okolje-innaravo/ <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.oelj@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 onesnaženih zemljin, gramozov,
materialov z odpadki (tudi nevarnimi);
- 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 06181377/2020-3 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-zaokolje-in-prostor/o-inspektoratu-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.oelj@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!
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

Pobuda Mery Kegl:
Ga. Kegl je predlagala, da se pristopi k ureditvi nogometnega igrišča z umetno travo. Strošek za
takšno ureditev je cca 300.000 €.
Župan je povedal, da v Nogometnem klubu Mengeš Občina Mengeš trenutno nima sogovornika, saj
je prejšnji predsednik odstopil.
Pobuda Tine Jamšek:
Občina Mengeš naj organizira mesto SMS PASS, kjer bi občani lahko oddajali vloge.
Župan je pojasnil, da nobena od občin ne bo pristopila k temu projektu, ker je to pristojnost
Upravne enote.

Pobuda Urške Mehle:
Predlaga, da se prometna ureditev prednostne ceste na mostu v Topolah zamenja, ravno tako
predlaga, da se obnovi cesta proti Kosezam.
Župan je pojasnil, da je ureditev narejena po potrjeni prometni študiji, za obnovo ceste proti
Kosezam pa je potrebno zagotoviti sredstva v proračunu.
Pobuda Mojce Likar:
Mojca Likar predlaga, da posamezni predstavniki Občine Mengeš v svetih javnih zavodov poročila
podajo tekom leta, in sicer tako, da se razporedijo na sejah čez celo leto.
Pobuda Tine Štrukelj:
Ga. Štrukelj se je pridružila pobudi ge. Kegl in izpostavila, da so v NRP že planirana sredstva za
ureditev nogometnega igrišča.
G. Kolar je pojasnil, da so v preteklosti z nekdanjim predsednikom NK Labys res že potekali pogovori
o ureditvi navedenega igrišča, vendar kot je povedal g. župan, trenutno ni sogovornika s strani
kluba.
AD 6/ INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN

GRADNJA PODZEMNE GARAŽE
Obrazložitev sta podala župan Franc Jerič in Blaž Poljšak.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija, Odbor za okolje in prostor, Odbor za
gospodarstvo, finance in proračun.

V razpravi je sodeloval g. Štebe.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Investicijski program za projekt »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA
DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Seja je bila zaključena ob 19.35.

Zapisala:
Irena Kosec

Predsedujoči
Bogo Ropotar

