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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:

ZAPISNIK 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE
17. 3. 2022

PRAVNA PODLAGA:

63. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 9/17 - uradno prečiščeno besedilo in 3/20)

NAMEN:

obravnava, dopolnitve in potrditev

PREDLAGATELJ:

župan Franc Jerič

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se zapisnik 23. redne seje z dne 17. 3. 2022 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

Franc Jerič, župan

ZAPISNIK 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ Z DNE 17. 3. 2022
Seja je potekala 17. 3. 2022 s pričetkom ob 17. 00 v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30, Mengeš
Prisotnost:
- prisotni člani občinskega sveta: Tina Jamšek, Mojca Likar, Matjaž Loboda, Urška Mehle, Tomaž
Štebe, Tina Štrukelj, Mery Kegl, Jure Šinkovec, Peter Gubanc, Urška Koce, Rok Burja, Robert Ručigaj,
Aleš Janežič, Franc Hribar, Bogo Ropotar
- odsotnost je opravičil: Matic Slokan
- župan: Franc Jerič
- predstavniki občinske uprave: Urban Kolar – direktor, Robert Špenko, Irena Kosec
- drugi prisotni: Ivanka Kraljić, Mateja Hribar Sicherl, Olaf Grbec, Stanislav Golob
Sejo je vodil podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ
Z DNE 20. 1. 2022
2. OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 V MENGŠU –
PRVA OBRAVNAVA
3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA
VRTEC MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK
4. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022
5. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2022
6. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022
7. SKLEP O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2022
8. POBUDE IN VPRAŠANJA
Predsedujoči je prisotne seznanil, da se točka 7 Sklep o podelitvi Trdinove nagrade umakne z
dnevnega reda, ker predlog za podelitev ni bil posredovan.
Na glasovanje je bil dan naslednji dnevni red:
1. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ Z DNE 20. 1. 2022
2. OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 V
MENGŠU – PRVA OBRAVNAVA
3. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA
ZAVODA VRTEC MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK
4. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022
5. DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ

ZA LETO 2022
6. SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022
7. POBUDE IN VPRAŠANJA
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

AD1/ OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE Z DNE 20.1.2022
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Sprejme se zapisnik 22. redne seje z dne 20.1. 2022 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

AD2/ OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU ZA POSLOVNO GRADNJO AVTO DETR – DEL EUP ME53 V MENGŠU – PRVA
OBRAVNAVA
Obrazložitev sta podala Robert Špenko in Ivanka Kraljić.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali g. Ručigaj, g. Hribar, g. Janežič, ga. Štrukelj, g. Jerič, g.Štebe.
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog sklepa:
Občinski Svet Občine Mengeš sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno gradnjo Avto Detr – del EUP ME53 v Mengšu v prvi obravnavi in
ga posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo.
ZA: 14
Sklep je bil sprejet.

AD3/ ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOVARSTVENEGA
ZAVODA VRTEC MENGEŠ – SKRAJŠANI POSTOPEK
Obrazložitev je podala Mateja Hribar Sicherl:
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno pravna komisija in Odbor za družbene in društvene
dejavnosti.
Razprave ni bilo.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Mengeš, v predloženem besedilu.

AD4/ LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022
Obrazložitev je podal Olaf Grbec.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno pravna komisija in Odbor za družbene in društvene
dejavnosti.
Razpravljali so g. Ručigaj, g. Štebe, g. Janežič, g. Jerič in g. Grbec.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Letni program športa v občini Mengeš za leto 2022 v
predloženem besedilu.

AD5/ DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2022
Obrazložitev je podal Robert Špenko.
Mnenje k predlogu sta podala Statutarno pravna komisija in Odbor za okolje in prostor.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Mengeš za leto 2022, v predlaganem besedilu.

AD6/ SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2022

Obrazložitev je podal Stanislav Golob.
Mnenje k predlogu je podal Odbor za družbene in društvene dejavnosti.
Razpravljal je g. Jerič.
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Mengeš za leto 2022, v
predloženem besedilu.

AD7/ POBUDE IN VPRAŠANJA

Pobuda Roka Burje
G. Burja daje pobudo, da se na severni strani športne dvorane uredi dostop za invalide. Uredi naj se
tudi ustrezen prehod za pešce iz parkirišča.

Pobude in vprašanja Tomaža Štebeta
VII23-1. Avioni tik nad Gobavico - KDAJ ODŠKODNINE ZA HRUP !?
Že več let županstvo Občine Mengeš ne uredi pravice do odškodnin pri prekomernem hrupu letal.
Prav Mengšani smo dosegli določbe o tem v Zakonu o letalstvu!
Kljub mojim večkratnim opozorilom se brezbrižno ne uveljavi pravica.
Nedavna slika ..

VII23-2. Ali je www.menges.si sedaj tudi z oglaševalskimi vsebinami?
Plačljivimi ali brezplačnimi!?
Primer
objave:
http://www.menges.si/objave/zivljenje-v-obcini/brezplacna-online-delavnicanaucimo-se-ucinkovite-in-samozavestne-komunikacije.
Več o delavnici v datoteki. »Brezplačna ONLINE delavnica Naučimo se učinkovite in samozavestne
komunikacije.pdf"
Pojasnite ta primer.
Podoben primer je bil (ali so) tudi v Mengšanu, javnem glasilu Občine Mengeš kjer se za navideznim
prispevkom objavljajo sporočila za storitve.

VII23-3. Nova spletna stran je še vedno nedodelana.
Dodajam vidik (ponovno) iskalnika, ki ga ni. Neposreden ogled povezanih datotek ni možen. Lahko
jih le naložite in šele potem ogledate. Najbolj prijazno je, da imate na voljo predhodni ogled.
Pri zadnjem dodajanju objave točke 5 za sejo je bil 'porušena' povezava točke 5.
Primer strani www.domzale.si (Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Sigmateh, d.o.o.) in www.menges.si
(Tehnična obdelava: PowerCom d.o.o.).
Kdaj boste zadevo uredili, dodelali, ali ukrepali kako drugače!?

VII23-4. RCERO Ljubljana naj bi povišal cene ravnanja z odpadki. Kakšne so in kako so
argumentirane!?
Župan Moravč je ostro reagiral: https://domzalec.si/novice/lokalno-aktualno/odprto-pismo-zupanamoravc-zupanuljubljane/?fbclid=IwAR2oHaNhKjjp2gX4puDD3ARx596Y_a_d4wZMJROO5nujOS09PLEisWW94d0
Kaj bo storilo županstvo Občine Mengeš?

Ves projekt je bil napihnjen in tehnološko neprimeren. Prej smo vozili odpadke na predelavo v
RCERO Celje, ki je za enkrat še vedno edini z vsaj primerno tehnologijo. Na to sem opozarjal od leta
2016 in še posebej leta 2019 ko so občine in vsi župani solastnice JKP Prodnik-a nekritično podlegle,
brez možnosti vplivanja, na neustrezno pogodbeno razmerje - kot t.i. sopristopnice.

VII23-5. NI odgovorov na »VII21redna2021209-PopudeVprašanjaPredlogi-TŠtebe-Zeleni Slovenije« z
dne 6. 12. 2021. NI odgovorov na »VII22redna20220120-PopudeVprašanjaPredlogi-TŠtebe-Zeleni
Slovenije« z dne 17. 1. 2022.
Kršitve Poslovnika: 25. člen (odgovor) (2) alineja.
25. člen (odgovor) (2) Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude
odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva
vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi
naslednji redni seji.

PONAVLJAM
VII23-6. Predlogi dodatne točke dnevnega reda Zelenih Slovenije niso objavljeni na www.menges.si
ob posamezni seji Sveta Občine Mengeš.
Zahtevam, da ravnate v skladu, – ga ne kršite, s Poslovnikom 28. člen (5) alineja .. »(5) Sklic seje je
informacija javnega značaja. Sklic seje se z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim
prejemnikom sklica, objavi na spletni strani občine.«
VII23-7. Ali boste, in če ne zakaj ne, vgradili pod kolesarsko stezo med Duplico in Mengšem
(Drnovo), tudi nekako obljubljano, sicer ne dogovorjeno, POVEZAVO kamniškega in mengeškega
(domžalskega, trzinskega) vodooskrbnega sistema?
VII23-8. Kaj ste kot soodgovorni do sedaj storili, da se preneha nezakonito aktivno onesnaževanje
podtalnice na vodozbirnem območju virov pitne vode občin Domžale, Mengeš in Trzin v in na
območju nekdanje gramoznice Suhadole? Na pozive in opozorila se župani omenjenih občin ne
odzivajo. Molk odgovornih je po KZ-1 kaznivo. V opozorilu pobude z dne 15. 4. 2021 (VII18seja) sem
navedel vrsto pozivov in zahtev naslovljenih na pristojne in odgovorne v navedenih občinah.
VII23-9. Kaj ste proučili (vaš odgovor) glede moje pobude z dne 15. 4. 2021 (VII18seja) o Centru za
ravnanje z odpadki (CRO) v sodelovanju z Občinami Domžale, Trzin, Lukovica, Moravče ali vseh
občin severno od Ljubljane ali celo z Ljubljano?
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,
..);
Ali ste 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.
VII23-10. Nedodelana nova web stran www.menges.si
Ponovna in nova opozorila.
Arhiv povezave ne delujejo http://www.arhiv.menges.si/ ker preskakujejo na www.menes.si !!

Arhiv Mengšan http://www.menges.si/objave/glasilo-mengsan - ni povezave 2021 januar. Se ga pa
najde drugje! Npr. https://www.mojaobcina.si/e_izdaje/menges/MENGSANjanuar2021zasplet..pdf
Če ni novega zemljevida objavite obstoječega.

VII23-11. Mengeš brez Š
https://odmestadovasi.si/
Projekt: Panorama App petih občin; Naziv projekta: Panorama App petih občin, 1. 10. 2020
Občine Medvode, Vodice, Komenda, Trzin in Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za projekt »Panorama App petih občina« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-102/2020/5 z dne 11. 12. 2020 odobrena nepovratna sredstva v višini
38.619,40 EUR.
Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni občini
najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta.
Projekt se je izkazal kot potreben in je pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se je v celoti vklopil v
informativni sklop peterice povezanih občin. .. S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi mlajši populaciji,
ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin
privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo. Hkrati bomo poskrbeli tudi za tiskane vsebine za vse tiste, ki
mobilno tehnologijo uporabljajo manj pogosto. Natisnili bomo zgibanke, trganke in zemljevide, ki bodo primerni za obešanje na
steno. Pomembno pa je še to, da mobilna aplikacija omogoča preplet digitalnega in analognega sveta. Na fizičnem zemljevidu bo
uporabnike s pomočjo mobilne aplikacije nagovorila znana osebnost, pojavili se bodo zračni posnetki pokrajine, vdelani v zemljevid,
točke zanimivosti (POI) na zemljevidu bodo ponudile video posnetke, galerijo in povezavo na google maps navigacijo, za piko na i bo
mogoče vizualno preveriti še prikaz letnih časov.
Namen projekta je najti nove skupine obiskovalcev regije, ki se razprostira severno od Ljubljane in sočasno že obstoječim
obiskovalcem omogočiti sodobno in tehnološko napredno možnost seznanjanja s turističnimi, kulinaričnimi in kulturnimi
informacijami v regiji. Namen projekta je tudi trajnostna oblika prehoda v digitalno okolje na področju promocije turističnih in
kulturnih znamenitosti in povečan obisk teh znamenitosti s strani domačinov in vseh ostalih prebivalcev Slovenije, ki bodo v novih
okoliščinah več prostega časa preživeli v domačem okolju.
Partnerji projekta Vodilni partner: VP Občina Medvode; Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina
Komenda.
Podatki o financiranju Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa
investira v podeželje.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skupna vrednost

projekta je 57.638,00 €.

VII23-12. Podlaga za 12 zaposlenih. Tri sodelavke v računovodstvu!?
Kakšen in kdaj je bil sprejet sklep Sveta o takem številu zaposlenih?
http://www.menges.si/obcinska-uprava

VII23-13. Poročilo o prodajah nepremičnin 2019-2022
Na primer : stanovanja na naslovu Slamnikarska ulica 4, Mengeš.

Seja je bila zaključena ob 18.30.

Zapisala:
Irena Kosec

Predsedujoči
Bogo Ropotar

