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Franc Jerič, župan

ZAPISNIK 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠZ DNE 15. 4. 2021
Seja je potekala 15. 4. 2021 s pričetkom ob 17.00 v sejni sobi Gasilskega doma Loka pri Mengšu,
Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu
Prisotnost:
- prisotni člani občinskega sveta: Franc Hribar, Tina Jamšek, Aleš Janežič, Mojca Likar, Matjaž
Loboda, Urška Mehle, Bogo Ropotar, Tomaž Štebe, Tina Štrukelj, Rok Burja, Matic Slokan, Mery
Kegl, Robert Ručigaj, Jure Šinkovec
- odsotnost sta opravičila: Peter Gubanc, Urška Koce
- župan: Franc Jerič
- predstavniki občinske uprave: Urban Kolar – direktor, Katja Jamšek, Irena Kosec
- drugi prisotni: Stanislav Golob
Sejo je vodil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar.
Predlagan je bil naslednji dnevni red, ki je bil potrjen soglasno:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 18. 2. 2021
2. VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet
zavoda Osnovne šole Roje
- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne
šole Mengeš
- Sprejem obrazloženega mnenja h kandidatkam za ravnateljico
Vrtca Mengeš
- Predhodno mnenje k izbiri direktorice Doma počitka Mengeš
3. ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava
4. PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST, V OBČINI MENGEŠ
5. PRAVILNIK O DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI MENGEŠ
6. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ
ZA LET0 2021
7. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021
8. POBUDE IN VPRAŠANJA

AD 1/ OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE Z DNE 18. 2. 2021
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Sprejme se zapisnik 17. redne seje z dne 18. 2. 2021 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

AD 2/ VOLITVE IN IMENOVANJA
- Soglasje k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v svet zavoda Osnovne
šole Roje
- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Mengeš
- Sprejem obrazloženega mnenja h kandidatkam za ravnateljico Vrtca Mengeš
- Predhodno mnenje k izbiri direktorice Doma počitka Mengeš
Obrazložitev k posameznim točkam je podal Robert Ručigaj.
-

Soglasje k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet zavoda Osnovne šole
Roje

Razprave ni bilo.
Z 12 glasovi za je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš daje soglasje k imenovanju Andreje Vavpetič, roj. 26. 10. 1971, za
skupno predstavnico ustanoviteljev v Svetu zavoda Osnovne šole Roje.
-

Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Mengeš

Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet
zavoda Osnovna Šola Mengeš v predloženem besedilu.

-

Sprejem obrazloženega mnenja h kandidatkam za ravnateljico Vrtca Mengeš

Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o sprejemu mnenja o kandidatkah za ravnateljico
Vrtca Mengeš v predloženem besedilu.

-

Predhodno mnenje k izbiri direktorice Doma počitka Mengeš

V razpravi je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Lidije Krivec Fugger
za direktorico Doma počitka Mengeš.

AD 3/ ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI MENGEŠ – prva obravnava
Obrazložitev sta podala Urban Kolar in Katja Jamšek.

Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisija, Odbor za okolje in prostor,
Odbor za družbene in društvene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali ga. Mehle, g. Hribar, g. Štebe, ga. Jamšek, g. Kolar, g. Ropotar.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o javnem redu in miru v občini Mengeš v prvi
obravnavi.
ZA: 13
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je Občinski svet soglasno podprl predlog župana g. Jeriča, da Občinski svet preide na
obravnavo 7. točke Sklep o podelitvi priznanj Občine Mengeš za leto 2021.

AD 4/ SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021

Obrazložitev je podal Stanislav Golob.
Mnenje k predlogu je podala Statutarno-pravna komisija.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Mengeš za leto 2021, v
predloženem besedilu.

AD 5/ PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, V
OBČINI MENGEŠ
Obrazložitev je podala Katja Jamšek.
Mnenje k predlogu so podali Statutarno-pravna komisije, Odbor za okolje in prostor, Odbor za
družbene in društvene dejavnosti.
Razpravljala sta g. Janežič in g. Kolar.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Pravilnik o merilih in pogojih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v
občini Mengeš.

AD 6/ PRAVILNIK O DENARNI SOCIALNI POMOČI V OBČINI MENGEŠ

Obrazložitev je podala Katja Jamšek.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno-pravna komisija in Odbor za družbene in društvene
dejavnosti.
V razpravi sta sodelovala g. Loboda in g. Štebe.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Pravilnik o denarni socialni pomoči v občini Mengeš.

AD 7/ DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ ZA

LET0 2021
Obrazložitev je podal Urban Kolar.
Mnenje k predlogu sta podali Statutarno-pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali g. Janežič, g. Štebe in g. Slokan.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Mengeš za leto 2021 v predlaganem besedilu.

AD 7/ POBUDE IN VPRAŠANJA
Vprašanji Matica Slokana – posredovano pisno pred sejo
1.
Zaradi zadnjih obnov na Dobenem me je nekaj naših prebivalcev opozorilo, da tovornjaki nenehno
vozijo po Grajski cesti. Cesta naj bi bila preobremenjena. Sprehajalce moti predvsem makadamski
odsek ceste, in sicer od Cerkve svetega Primoža in Felicijana v Loki pri Mengšu do križišča.
Makadamskega odseka je približno 300 metrov. Tovorna vozila, ki se vozijo mimo, dvigujejo prah in
s tem povzročajo sitnosti mimoidočim, ki se rekreirajo. Kdaj bo prišla peščena cesta na vrsto za
asfaltiranje? Ali ima občina sploh kakšne namene kadarkoli urediti ta odsek?

Odgovor:
Omenjena cesta je kategorizirana kot javna cesta št. 753031, po kateri se je in se odvija javni
promet. Uprava občine je v preteklem desetletju večkrat poskušala urediti lastništvo na tej cesti.
Dejstvo namreč je, da so zemljišča, ki predstavljajo cesto, v lasti Republike Slovenije in Kmetijskega
inštituta Slovenije. Pred dobrimi petimi leti smo dosegli dogovor o odmeri zemljišč, ki predstavljajo
cesto. Pred dobrimi tremi leti smo dosegli, da so se novo nastale parcele, ki predstavljajo del te
ceste in so bile last Republike Slovenije, s pogodbo o brezplačnem prenosu prenesle v last Občine
Mengeš. Novonastale parcele, ki prav tako predstavljajo del te ceste in so v lasti Kmetijskega
inštituta Slovenije, pa žal še vedno ostajajo njegova last. Osnutek pogodbe smo jim že predložili
pred dobrim letom, pa jo na nek način ne želijo podpisati – pogodba o brezplačnem prenosu
zemljišč. Točnega vzroka žal ne poznamo. V primeru vztrajanja KIRS bo Občina Mengeš prisiljena
uporabiti druga sredstva. Ko bo lastništvo zemljišč v celoti urejeno, bo župan predlagal Občinskemu
svetu uvrstitev rekonstrukcije te ceste v proračun občine.
2.
V proračunu je predvidena prenova klančine pri Zdravstvenem domu Mengeš, zanima me kdaj se
bodo pričela dela? In katera dela so še predvidena pri prenovi?
Ali ima Občina namen zgraditi nadstrešek in pokriti vse dostope do zdravstvenega doma, da
uporabniki lahko varno, kljub dežju in snegu, in nemoteno prihajajo in odhajajo v dom?
Odgovor:
Občina Mengeš je v času med 2017 in 2020 pri Zdravstveni postaji Mengeš zgradila nujno potrebno
klančino za dostop invalidov. V tem obdobju so se izvajala dela prenove vseh sanitarij in prenova
obstoječih ambulant. Na novo se je uredil prostor za povsem novo referenčno ambulanto, zobno
ambulanto, čajna kuhinja itd.
Kot dostop do Zdravstvene postaje se uporabljajo tudi dve pokriti stopnišči in dve klančini. Glede na
obstoječe nadstrešnice in predvidena popravila (menjava ograje, ureditev fasade in spremembo že
omenjenih nadstreškov nad stopnišči itd.) je občina Mengeš naročila projekt za preureditev
obstoječega stanja. Projekt je še v izdelavi.

Pobudi Franca Hribarja:
1.
Občinsko upravo in župana prosim, da ustrezno ukrepajo in naredijo vse potrebno, da se dovoli
dostop občanov do Ravbarjevega gradu po javni poti parcelna številka 16/2, ki je v lasti Občine
Mengeš, torej občanov. Nedopustno je, da se trenutni upravljavci lastnine Ravbarjevega gradu in
okolice obnašajo, kot da je pot v izmeri 910 m² v lastništvu Ravbarjevega gradu in tako v njihovem
upravljanju.
Za podporo predlogu prosim tudi člane OS Občine Mengeš.
Odgovor: Direktor občinske uprave je pojasnil, da bodo vrata odprta in bo občanom nemoten
prehod.
2.
Občinsko upravo in župana bi prosil, da preverijo vse možnosti uvedbe davka lastnikom domačih
živali psov. Kljub temu, da je bilo v zadnjem obdobju precej narejenega za zagotavljanje reda s
postavitvijo smetnjakov za iztrebke, je situacija na terenu slaba. V proračunu so zagotovljena
sredstva za sofinanciranje Zavetišča za male živali. Strošek sofinanciranja Zavetišča je odvisen od
števila registriranih psov v občini Mengeš. Torej vsi davkoplačevalci plačujemo tako imenovani
luksuz lastnikov psov. Poleg tega tudi stroške postavitve smetnjakov za iztrebke, praznjenje in
vzdrževanje le-teh. V kolikor ni zakonske osnove, da občina sama uvede določeno takso lastnikom
za hišne ljubljenčke, naj župan poskuša preko Združenja občin doseči, da se ta problematika rešuje
na nivoju države.
Tudi v tem primeru bi se Slovenija lahko zgledovala po zahodnih sosedah.
Vprašanja in pobude Tomaža Štebeta – posredovano pisno pred sejo
VII18-1. 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.
Občina Mengeš je brez ustrezne koordinacije s sosedi oz. občinami, nastalimi iz nekdanje Občine
Domžale, z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (v nadaljevanju: OPN; Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/13, 6/13 - popr., 8/17, 9/18 in 3/20) določila lokacijo za zbirni center. Iz
113. člena OPN izhaja, da je zbirni center za zbiranje ločenih frakcij odpadkov predviden znotraj enote
urejanja prostora ME 77 O.
Variante (npr.): CRO skupaj za vse občine D-K na lokaciji Dob z nadgradnjo slednjega oz. nova lokacija že
degradirana in ustrezno sanirana); CRO skupaj občine D-K in MO Ljubljana (tudi Vodice, Medvode …).
Na MOP posredovati pobudo za spremembo Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) – brez nepotrebnih,
nepraktičnih in neživljenjskih omejitev. Še posebej, če je resen namen slediti 'zero waste' oz. zelenim
agendam.
Odgovor: Pobudo bomo proučili skupaj z ostalimi občinami.

VII18-2. Parkiranje na območjih večstanovanjskih stavb Levčeva, Slamnikarska.
Stanovalci opozarjajo na neurejenost in pomanjkanje parkirišč. Kaj bo Občina storila? Imamo slabo
zasedena parkirišča pri TUŠ-u. Tam je možnost nad- ali do- gradnje dodatnih parkirišč.

Pripravljenost občine pred kakimi 20-timi leti za sofinanciranje garažne hiše med bloki ni bila ustrezno
podprta s strani stanovalcev. Ko se je gradil objekt na Glavnem trgu, županstvo ni bilo pripravljeno
financirati dodatnega garažnega nivoja za javna in najemna parkirišča.
Odgovor: V zadnji letih sem se večkrat sestal s predstavniki skupnosti, upravljavcem in predstavniki
Graditelja. Na eni od zadnjih sej so predstavniki stanovalcev sprejeli sledeči sklep, ki vam ga tudi
posredujem v nadaljevanju. Žal v vseh teh letih ni bil dosežen nikakršen dogovor, saj je v tem primeru
največji problem nedorečeno lastništvo in pa za kakršen koli poseg oziroma izvedbo projekta potrebno
100 % soglasje lastnikov. Prilagam tudi dopis Graditelju z dne 28. 3. 2019.
(izvleček iz ZAPISNIKa (tč. 3) sestanka predstavnikov zbora lastnikov in kurilnega odbora stanovanjskih
objektov soseske Zavrti Mengeš, v skupnih prostorih na Slamnikarski ulici 6 v Mengšu, dne 12. februar 2020
ob 20. Uri.)
»Ad. 3) Idejna zasnova garažne hiše »Zavrti Mengeš« – zemljiškoknjižna ureditev lastništva parcel št. 822/5 in
št. 816/5, k.o. Mengeš
Petra Strnad – pravnica upravnika pove, da je bil Graditelj d. d. iz Kamnika dne 28. 3. 2019 in 28. 5. 2019 z
dopisom pozvan za ureditev zemljiškoknjižnega stanja parcel št. 822/5 in 816/5, k.o. 1938 Mengeš, ki na
podlagi odločbe UE Domžale z dne 17. 2. 1999 pripadata vsakokratnim etažnim lastnikom naselja »Zavrti
Mengeš« in predstavljata skupno pripadajoče zemljišče stavb v naselju. Parceli sta ostali vpisani na Graditelj
d. d. in je tako potrebno uskladiti zemljiškoknjižno stanje. Odgovora upravnik ni prejel. V nadaljevanju dva
člana delovne skupine od petih za izgradnjo garažne hiše in predstavnika upravnika poročajo o sestanku, ki je
bil prejšnji dan 11. 2. 2020 v Kamniku pri Graditelju. Sestanka sta se udeležila dva člana delovne skupine,
župan Občine Mengeš, pravnica in operativni upravnik upravnika, ter direktor podjetja Graditelj d. d. iz
Kamnika. Največ časa je bilo namenjeno lastništvu obeh parcel. Po dolgi razpravi prisotni predstavniki
sprejmejo naslednja sklep:
SKLEP 2/2020: Potrdi se angažiranje odvetnika, ki ponovno pozove investitorja soseske Graditelj d. d. iz
Kamnika k prostovoljnemu in sporazumnemu prenosu lastništva dveh parcel št. 822/5 in 816/5 v katastrski
občini 1938 Mengeš (plato) na vse etažne lastnike naselja »Zavrti Mengeš«, ter za pripravo listine primerne
za vknjižbo v zemljiško knjigo. V primeru, da bo Graditelj d. d. iz Kamnika pristal na ta predlog, etažni lastniki
naselja »Zavrti Mengeš« nosijo tudi stroške overitve in vpisa v zemljiško knjigo. V primeru odklonitve
predloga se upravnika pooblašča, da v imenu in za račun skupnosti etažnih lastnikov naselja »Zavrti Mengeš«
pooblasti odvetniško pisarno, ki jo izberejo predstavniki lastnikov za vložitev predloga za ugotovitev
pripadajočega zemljišča po postopku ZVETL-1 na teh dveh parcelah. Na predlog pravnice prisotni predstavniki
lastnikov potrdijo Marijo Bele Vatovec iz Ljubljane, ki ima izkušnje s tovrstnimi postopki.
Sklep je sprejet soglasno.«

VII18-3. 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.
Odgovor: O tej vsebini se ne razpravlja v skladu s sklepom Občinskega sveta št. 60-9/2019 z dne 7. 11.
2019.
VII18-4. 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, 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: 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 …).

Priloga k odgovoru VII18-2.

VII18-5. Umanjkanje glavnega kazala in iskalnika ter drugih funkcionalnosti na prenovljani
www.menges.si ter omejeno delovanje (www.menges.si-brez povezav za seje Sveta; download
blocked; !!!!(20210411))
Vprašanja, pobude, predlogi in zahteve 18. redna seja, dne 15. 4. 2021 – ZELENI SLOVENIJE –
skupina za Mengeš, Loko, Topole in Dobeno www.facebook.com/ZeleniMenges/
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!
VII18-6. 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 oneznačenih zemljin, gramozov,
materialov z odpadki (tudi nevarnimi); Vprašanja, pobude, predlogi in zahteve 18. redna seja, dne
15. 4. 2021 – ZELENI SLOVENIJE – skupina za Mengeš, Loko, Topole in Dobeno
- 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!

Pobuda Aleša Janežiča
Pripravi naj se projekt ureditve vodotoka Pšate od Zaturnice do Trzina (tako kot je urejeno v centru
Mengša).
Odgovor župana:
Vodotoki so v državni lasti. V zadnjih letih je bilo vloženih veliko sredstev za ureditev le-teh. Glede
ureditve struge so različna mnenja.
G. Kolar je odgovor dopolnil s pojasnilom, da je že pripravljena hidrološka študija, ki bo
predstavljena Občinskemu svetu.
Pobudi Roka Burje
1.
Občinsko upravo pozivam, naj stopi v stik z Lovsko družino Mengeš. Slednja naj odstrani oziroma
uredi vse poškodovane, opuščene ali kakor koli drugače nevarne lovske opazovalnice. Ena bolj
problematičnih je lovska opazovalnica na parceli 2039, k.o. Mengeš, ki stoji ob stezi Mengeška
koča–Rašica in predstavlja nevarnost za sprehajalce.
Odgovor: Pobudo smo posredovali Lovski družini Mengeš.
2.
Direktorica Doma počitka Mengeš je v viziji nadaljevanja dela na tej poziciji predstavila potrebo
po širitvi doma – izgradnja dislocirane enote. Ali lahko Občina Mengeš priskoči na pomoč s svojim
zemljiščem (npr. parcela 409, k.o. Mengeš, ki se sicer nahaja v območju Nature 2000)? Zavedamo
se, da parcel Občina Mengeš nima veliko v lasti. Lahko pa pristopi k problematiki kot pobudnik za
pridobitev zemljišča za izgradnjo dislocirane enote Doma počitka.
Odgovor: Posredujemo Merila in pogoje iz OPN za parcelo 409. k.o. Mengeš. Podroben odgovor bo
podan na seji.
Zemljišče parcela št. 409, k. o. Mengeš
-

katastrska občina: MENGEŠ
številka zemljiške parcele / parcel: 405

1. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE/PARCEL
ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš št., 5/2013,
6/2013 – popr. 1/2016, 8/2017, 9/2018, 3/2020)
Enota urejanja prostora, kjer leži parcela št. 409 k. o. Mengeš///// delno EUP – ME 69 ZD OPPN
in delno ME 70 ZD OPPN

Predvidena je izdelava OPPN!! Občinski podrobni prostorski načrt
2. PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA
- osnovna namenska raba: stavbno zemljišče
- podrobnejša namenska raba: ZD
ME 69 ZD OPPN in delno ME 70 ZD OPPN
ZD - druge urejene zelene površine
Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
Na teh površinah se ohranja primarna namenska raba.

Dovoljene gradnje:
- Objekti, namenjeni varstvu voda.
- Objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljenje plovil javne gasilske službe, pritrdišča zaves za
prestrezanje nevarnih snovi,
objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi).
- Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda.
- Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi,
parki.
Osnovne dejavnosti: površine območja so namenjene zaščitni ali drugi funkciji zelenih pasov.
Dopolnilne in spremljajoče dejavnosti: rekreacijske dejavnosti.
Izključujoče dejavnosti, ki niso dovoljene: trgovina na debelo, bivanje, poslovne dejavnosti, proizvodne dejavnosti,
promet in skladiščenje.
Gradnja podzemnih garaž ni dopustna.
Usmeritve in pogoji za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora - ME 69 ZD OPPN
ME 69 ZD ZD OPPN - Na območju ni dovoljena gradnja podzemnih komunalnih vodov, zbiralnic frakcij ločeno zbranih
odpadkov, ureditev brežin vodotokov in stopnic. - Usmeritve za varovanje narave: – Vsako zasipavanje in odlaganje
materialov ni dovoljeno. Čez območje se uredi pešpot, ki omogoči sprehajanje okrog obmo- čja jezera skladno z
usmeritvami za varovanje narave. Sprehajalna pot je del sprehajalne poti okoli območja, ki se navezuje tudi na južno
povezovalno cesto in peš povezavami na severu. – Postavitev izobraževalnih in opozorilnih tabel ob sprehajalni poti , ki
opozarjajo na pomembnost območja za obravnavane skupine živali in opozarjajo na nedovoljen vnos tujerodnih vrst rib in
želv ter na primerno obnašanje obiskovalcev na območju (tudi za lastnike psov, da morajo le-ti biti na povodcih). – Pri
morebitnih zasaditvah se naj izbira avtohtone drevesne in grmovne vrste. – Ukrepi za ohranitev in vzpostavitev ugodnega
stanja habitatov obravnavanih vrst se naj vključijo tudi v postopek priprave OPPN-ja območja. – V območje izvira se naj
ne posega, travnika se naj ne izsušuje ali kakor koli drugače spreminja rastiščnih pogojev. - Vplivno območje varovanega
območja Natura 2000. - Pri pripravi OPPN se upoštevajo omilitveni ukrepi navedeni v Okoljskem poročilu in Dodatku k
okoljskem poročilu za varovana območja narave.
Usmeritve in pogoji za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora – ME 70 ZD OPPN
- Skupne določbe, usmeritve za varovanje narave:
- Vodnih rastlin naj se ne odstranjuje.
- Ohranja se obstoječa obrežna drevesna in grmovna vegetacija. Vzdrževanje ustreznega
vodnega režima.
- Ohranjanje obstoječih površin trstičja in upravljanje območja v smeri, da se območja
trstičja še povečajo (predvsem na V stran glinokopa).
772
URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 5/2013, 11. oktober 2013
- Območja, ki so že danes nedostopna za ljudi, se ogradi in ustrezno zavaruje. Vsako zasipavanje in odlaganje materialov
je
prepovedano. Povrne se naj prvotno stanje.
- Postavitev izobraževalnih in opozorilnih tabel, ki opozarjajo na pomembnost območja za obravnavane skupine živali in
opozarjajo na nedovoljen vnos tujerodnih vrst rib in želv ter na primerno obnašanje obiskovalcev na območju.
- Preprečevati je potrebno tudi zasipavanje območij, odlaganje gradbenega materiala in smeti kot tudi onesnaževanje in
obremenjevanje
tako vodnega telesa kot vodotokov.
- Obiskovalce se naj usmerja predvsem na J obalo glinokopa (razne športne in rekreativne aktivnosti). Prav tako se mora
omejiti (prostorsko in časovno) morebitna plovba po glinokopu.
- V potok J od glinokopa (med glinokopom in gozdno cesto) se naj ne posega, ohranja se obstoječa obrežna vegetacija.
- Ukrepi za ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja habitatov obravnavanih vrst se naj vključijo tudi v postopek
priprave
OPPN-ja območja.
- Pri izvedbi in načrtovanju ukrepov naj sodelujejo tako člani ribiške družine, predstavniki ZRSVN ter strokovnjak za
kačje
pastirje, dvoživke, plazilce in ptice.
- Prav tako je potrebno upoštevati vse varstvene cilje varstva narave, kot izhajajo iz strateških dokumentov na nacionalni
in
evropski ravni, kot tudi vse veljavno pravne režime, veljavne za območja s posebnim varstvenim statusom.
- Vsi posegi naj se načrtujejo izven območja jezera, ki naj se kot mirna cona prepusti naravi, vegetacija se ohranja v
obstoječem
stanju.
- Na delu območja, kjer se nahajajo obstoječi objekti (SCT) se obstoječe objekte odstrani in na delu območja uredi
skalnjak.

Varstvo narave > Ekološko pomembna območja - EPO: IME: Rašica, Dobeno, Gobavica

Prilagamo še grafični prikaz parcele št. 409 k. o. Mengeš iz OPN

Župan je na seji dodatno pojasnil, da je Občina Mengeš že prejela s strani Doma počitka Mengeš
pobudo, da bi pristopila k reševanju prostorske stiske. Na to problematiko bo v sredo sestanek na
Ministrstvu za delo in družino.
Pobuda Mery Kegl
Ga. Kegl je izpostavila nevaren odsek za pešce, predvsem za šoloobvezne otroke na Trdinovem trgu.
Vozniki motornih vozil namreč ne upoštevajo prehodov za pešce, čeprav so ti posebej izpostavljeni.
Veliko motornih vozil je tudi v okolici igrišč Harmonije in nogometnega igrišča.
Vprašanje Tine Štrukelj
Ga. Štrukelj je zanimalo, kako napreduje projekt nove jedilnice v OŠ Mengeš.
Župan je pojasnil, da potekajo arheološka sondiranja na območju stare telovadnice.
Seja je bila zaključena ob 18.55.

Zapisala:
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