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Svet Občine Mengeš - vprašanja, pobude, predlogi in zahteve za 25. sejo Sveta Občine
Mengeš.
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Pozdravljeni!
Prosim za pisne in konkretne odgovore. In objavo vprašanj in odgovorov na www.menges.si.
Hvala lepa!
mag. Tomaž Štebe, Zeleni Slovenije – skupina za Mengeš, Loko, Dobeno in Topole
VII25-1.
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. NI odgovorov na »VII23redna20220317-PopudeVprašanjaPredlogi-TŠtebe-Zeleni
Slovenije« z dne 17. 3. 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.
VII25-2.
Zakaj Občina Mengeš ne uredi skladnost podatkov in zakonitost postopkov za odločbe o NUSZ
davku (Nadomestilo za Uporabo Stavbnih Zemljišč)? Prosim za pojasnilo.
Neposredne kršitve Občine Mengeš so:
Ni znano na kakšen način in kako je Občina Mengeš opredelila objektivne okoliščine oz. podlage za
točkovanja, NUSZ davka, ki so smiselne in ekonomsko preverljive.
Občina Mengeš ni predhodno obvestila / seznanila davčne zavezance za NUSZ davek o spremembi površin
za obdavčitev in načina oz. evidenc iz katerih jih je pridobila. Občina sme namreč pri odmeri nadomestila
uporabiti le podatke iz uradnih verodostojno potrjenih evidenc. Če teh ni ali so napačni ali nepopolni, pa mora
ravnati v skladu z zakonsko predvidenim postopkom (vir: Odločba UstS št. U-I-11-16 z dne 17. 9. 2020).
Občina Mengeš je ustrezno ravnala in (šele) za leto 2021 umaknila točkovanje NUSZ davek za t.i. PTT, nekoč
telefonsko omrežje, vrednoto / infrastrukturo, uporabno kot širokopasovno ožičeno omrežje, ki prav tako ni
več vrednota / infrastruktura občine. Toda brez spremembe, ga je kršila (!), še vedno veljavnega odloka iz leta
1997 (Ur. v. Občine Mengeš, št. 30/97 23. 12. 1997), ki temelji izključno na 41. členu Zakona o stavbnih
zemljiščih (ZSZ, Ur.l. SRS št. 18/84) in 56. členu ZSZ (Ur.l. RS št. 44/97).
Ni več pravne podlage za točkovanje, NUSZ davka, za NN elektriko ker električno omrežje ni vrednota /
infrastruktura občine. Kot tudi niso npr. vrednoti / infrastrukturi plinovoda za zemeljski plin ali optično
omrežje glede na ustavno odločbo o ukinitvi NUSZ davka.
VII25-3.
Nepraktičnost uvoza in izvoza Topole iz / na glavno cesto Mengeš Moste se razreši z omejitvijo
hitrosti na glavni cesti na 50km/h že na mestu kjer je sedaj omejitev 70km/h le 50m pred priključkom, 70m za
njim pa 50km/h. Predlagam tako rešitev z enim znakom manj in prekinjeno sredinsko črto.
Ni pa problematična rešitev pri uvoz / izvozu prečne ceste iz glavne za povezavo na glavno cesto Mengeš –
Duplica (tudi za Publikus).
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Podobna cvetka je tik pred priključkom za Loko pred mejo z Občino Trzin. Takih, tudi nevarnih, nesmislov je
še veliko v Sloveniji. Na zdravje množici prometnih znakov za posle dobaviteljev na stroške davkoplačevalcev.
VII25-4.

Ali je v kakem planu in če kdaj »Odcep za Topole iz rondoja sever«?

VII25-5.
Kako je s sodelovanjem na gospodarskem in drugih področjih z Mestno Občino Novo
mesto v zadnjih štirih mandatih
glede na listino o prijateljstvu, ki
sta jo maja 1996 podpisala
župana Janez Per in Franci
Koncilija?
Pred tem je bil npr. posnet je bil
film o Janezu Trdini. Muzej
Mengeš in Mojca Volkar sta pri
tem aktivno sodelovala (vir:
Mengšan 2005, januar).
VII25-6. Ni gradiv / poročil oz. povezav za:
6.11 LETNA POROČILA ZAVODOV 2021
Glasbena šola Mengeš

•
•
•

Inšpektorat 2021
Letno poročilo za 2021_dopis_sign
Letno porocilo_za 2021_no10_oddano_sign
Posebni del-podpisan
OŠ ROJE

Podoben primer je bil v zvezi z datoteko »3.3. Predlog_Reb.II_PR_2022-Posebni del_K4.pdf«. V
tem primeru gradivo ni bilo objavljeno v skladu s poslovnikom. Zanimivo, da tega uprava občine ne preveri ali
da bi moral to izdelovalec, nihče pa še do 19. 4. 2022 do ure (printscreen) ni opazil.

VII25-7. Kako je z vključevanjem Občine Mengeš v skupne rešitve odprtih digitalnih platfotm? Prosim za navedbe
primerov.
Če pogledate kdo so vse izdelovalci spletnih strani občin ugotovite, da ima skoraj vsaka občina svojega
(dvornega!?) izdelovalca. Na predstavitvi 3. konference za odprte digitalne platforme za JV Evropo na GZS je
bilo to jasno izpostavljeno. Stroški glede na kakovost, ker ni resne specializacije pa, so bistveno višji. 'Trpi' pa
predvsem kakovost glede izvedbe in predvsem uporabnosti.
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