URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 3/2013, 16. april 2013

URADNI VESTNIK
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo 4 (14/13 popr.) in
110/11-ZDIU12) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 19. seji, dne 11.
aprila 2013 sprejel
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU
PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2012

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna
Občine Mengeš za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš
za leto 2012 sestavljajo 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 računa financiranja, v posebnem delu pa pri-

kaz predvidenih in realiziranih odhodkov
in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za leto 2012. Sestavni del zaključnega
računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,
njihovih spremembah tekom leta 2012 ter
o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Doseženi prihodki in razporejeni odhodki
po Zaključnem računu proračuna Občine
Mengeš za leto 2012 znašajo (v €):

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto (K3)
1

Sprejeti 2012
2

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

7.383.698,00
7.639.370,00
-255.672,00

Veljavni 2012
3

Realizacija 2012
4

7.383.698,00
7.639.370,00
-255.672,00

Indeks
5=4/2

Indeks
6=4/3

5.514.011,57
5.131.721,38
382.290,19

74,7
67,2
/

74,7
67,2
/

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

/

/

5.000,00

5.000,00

0,00

0,0

0,0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. preteklega leta

0,00
65.000,00
-315.672,00

0,00
65.000,00
-315.672,00

0,00
63.157,80
-382.290,19

/
97,1
/

/
97,1
/

-65.000,00
255.672,00
315.672,00

-65.000,00
255.672,00
315.672,00

0,00
382.290,19
86.255,00

0,0
/

0,0
/
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4. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki po Zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2012 v višini 319.132,39 € se
poveča splošni sklad Občine Mengeš.
5. člen
Rezervni sklad izkazuje saldo 60.907,04 €.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:148-19/2013
Datum: 11. april 2013

Franc Jerič
župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10
in 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 - uradno prečiščeno besedilo 4 (14/13 popr.) in 110/11-ZDIU12) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski
svet Občine Mengeš na 19. redni seji dne 11. aprila 2013 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mengeš za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
2/13) se 2. člen spremeni tako, da 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.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v EUR
Rebalans proračuna leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI

7.464.536,27

II. SKUPAJ ODHODKI 		

8.822.328,48

TEKOČI PRIHODKI (davčni in nedavčni prihodki)
70 DAVČNI PRIHODKI 		
700 Davki na dohodek in dobiček 		
703 Davki na premoženje 		
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki				
71 NEDAVČNI PRIHODKI 		
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni 			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki		
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE			
730 Prejete donacije iz domačih virov		
74 TRANSFERNI PRIHODKI 			
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU		
40 TEKOČI ODHODKI 				
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve			
403 Plačila domačih obresti			
409 Rezerve 				
41 TEKOČI TRANSFERI 		
410 Subvencije				
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi 				

5.155.869,00
4.558.659,00
3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
597.210,00
359.210,00
17.000,00
6.000,00
215.000,00
655.000,00
285.000,00
370.000,00
0.000,00
0.000,00
1.653.667,27
64.000,00
1.589.667,27
1.768.226,00
311.292,00
51.110,00
1.370.824,00
11.400,00
23.600,00
2.403.722,00
85.000,00
390.660,00
287.592,00
1.640.470,00
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4.650.380,48
4.650.380,48

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 			
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 			

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

1.357.792,21

		

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v EUR
Rebalans proračuna leta 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

19.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

19.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev

C. RAČUN FINANCIRANJA

19.000,00
19.000,00

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans proračuna leta 2013

VII. ZADOLŽEVANJE

1.100.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

1.100.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA

65.000,00

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila kreditov poslovnim bankam

65.000,00
65.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

303.792,21

X. NETO ZADOLŽEVANJE

1.035.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE

1.357.792,21

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 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.
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
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

397.492,10

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US,
76/08, 100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl.
US, 51/10 in 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo 4 (14/13 popr.) in 110/11-ZDIU12) in
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
19. redni seji dne 11. aprila 2013 sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2014

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:149-19/2013
Datum: 11. april 2013

Franc Jerič
župan

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mengeš za
leto 2014 (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 2/13) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
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2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v EUR
Rebalans proračuna leta 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI

7.966.858,45

II. SKUPAJ ODHODKI

9.203.558,34

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

1.236.699,89

TEKOČI PRIHODKI (davčni in nedavčni prihodki)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

5.255.869,00
4.558.659,00
3.594.099,00
808.560,00
151.000,00
5.000,00
697.210,00
359.210,00
17.000,00
6.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.710.989,45
1.064.000,00
1.646.989,45

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.672.195,00
311.292,00
52.390,00
1.273.513,00
11.400,00
23.600,00
2.232.610,00
50.000,00
383.660,00
283.492,00
1.515.458,00
5.298.753,34
5.298.753,34

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

v EUR
Rebalans proračuna leta 2014

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans proračuna leta 2014

VII. ZADOLŽEVANJE

1.400.000,00
1.400.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

257.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA

257.000,00
257.000,00

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila kreditov poslovnim bankam

93.699,89

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE

1.143.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE

1.236.699,89
93.699,89

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 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.
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
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:150-19/2013
Datum: 11. april 2013

Franc Jerič
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 19. redni seji dne 11.
aprila 2013 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI MENGEŠ
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah
v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 1/00 in 5/01) se spremeni
besedilo 3. člena tako, da se glasi:
»Kot obvezne gospodarske javne službe se
opravljajo:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
- pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih
živali v zavetišču.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne
službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso
določene v prejšnjem odstavku, če tako
določa zakon.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za šesto
alineo doda nova 7. alinea, ki se glasi: » vzdrževanje drugih prometnih površin ter
objektov in naprav v naseljih, ki so v funkciji javnih površin naselja;«.
3. člen

V prvem odstavku 6. člena se 10. alinea
spremeni tako, da se glasi: » - občinske
javne ceste in druge prometne površine ter
objekti in naprave v naseljih, ki so v funkciji javnih površin naselja.«.
4. člen
V 10. členu se črta zadnji odstavek.
5. člen
11. člen se črta.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:151-19/2013
Datum: 11. april 2013

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2
(23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US:
U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 57/12), Odloka o organiziranju pomoči na domu v občini Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 10/07), Pogodbe o izvajanju javne službe pomoč družini
na domu v občini Mengeš, sklenjene med
Občino Mengeš kot naročnikom in javnim
zavodom Dom počitka Mengeš kot izva-
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Franc Jerič
župan

jalcem, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in
104/11) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 19. redni seji dne 11.
aprila 2013 sprejel

I.
Občinski svet Občine Mengeš potrjuje
Investicijski program za kanalizacijo območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto z obnovo ostale komunalne
infrastrukture, ki ga je izdelalo podjetje FIMEX-N, d.o.o., Ljubljana, v marcu 2013.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/12, 109/12) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 19. redni seji dne 11.
aprila 2013 sprejel
SKLEP
O CENAH STORITEV
OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA

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

SKLEP
O CENI POMOČI
DRUŽINI
NA DOMU
1.
Cena storitve programa pomoči družini na
domu znaša:
- ekonomska cena storitve 18,03 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 8,63 evrov na
efektivno uro,
- subvencija občine 9,40 evrov na efektivno uro.
2.
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
- ekonomska cena storitve 25,24 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 12,08 evrov
na efektivno uro,
- subvencija občine 13,16 evrov na efektivno uro.
3.
Cena storitve za delo na dan državnega
praznika ali dela prostega znaša:
- ekonomska cena storitve 27,05 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 12,95 evrov
na efektivno uro,
- subvencija občine 14,10 evrov na efektivno uro.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:152-19/2013
Datum: 11. april 2013

SKLEP
O POTRDITVI
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Franc Jerič
župan

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:153-19/2013
Datum: 11. april 2013

Franc Jerič
župan

I.
Občinski svet Občine Mengeš potrjuje
cene (brez davka na dodano vrednost) za
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:

1. Oskrba s pitno vodo:
1.1 Vodarina ................................................................................................. 0,6702 eur/m³
1.2 Omrežnina za oskrbo s pitno vodo (omrežnina VOD) (EUR/mes.):
premer vodomera
DN ≤ 20

faktor omrežnine
1

omrežnina
6,6092

Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna v skladu z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
2. Odvajanje komunalne odpadne vode:
2.1 Odvajanje komunalne odpadne vode (kanalščina) .............................. 0,2727 EUR/m³
2.2 Odvoz blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav..0,3980 eur/m³
2.3 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode (omrežnina KAN) (EUR/mes.):
premer vodomera
DN ≤ 20

faktor omrežnine
1

omrežnina
6,4022

Omrežnina za ostale velikosti vodomerov se izračuna v skladu z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
3. Ravnanje s komunalnimi odpadki:
3.1 Zbiranje komunalnih odpadkov:
3.1.1 Cena javne infrastrukture ................................................................... 0,0228 eur/kg
3.1.2 Cena storitve ...................................................................................... 0,1710 eur/kg
3.2 Zbiranje bioloških odpadkov:
3.2.1 Cena javne infrastrukture ................................................................... 0,0000 eur/kg
3.2.2 Cena storitve ...................................................................................... 0,1560 eur/kg
3.3 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
3.3.1 Cena javne infrastrukture ................................................................... 0,0200 eur/kg
3.3.2 Cena storitve ...................................................................................... 0,0731 eur/kg
3.4 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:
3.4.1 Cena javne infrastrukture ................................................................... 0,0175 eur/kg
3.4.2 Cena storitve ...................................................................................... 0,0713 eur/kg
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4. Navedene cene za izvajanje gospodarski javnih služb stopijo v veljavo dne 1. 5.
2013.
5. Zaračunana omrežnina za oskrbo s pitno
vodo za gospodinjstva se uvaja postopoma 12 mesecev, in sicer tako, da se omrežnina v naslednjih 12 mesecih povečuje
sorazmerno za 1/12 mesečno do zneska,
določenega v točki 1.2. Prvič se omrežnina gospodinjstvom za oskrbo s pitno vodo
obračuna za mesec junij 2013.
6. Zaračunana omrežnina za odvod komunalne odpadne vode za gospodinjstva
se uvaja postopoma 12 mesecev, in sicer
tako, da se omrežnina v naslednjih 12 mesecih povečuje sorazmerno za 1/12 mesečno do zneska, določenega v točki 2.3.
Prvič se omrežnina gospodinjstvom za odvod komunalne odpadne vode obračuna za
mesec junij 2013.
7. V obdobju postopnega uvajanja omrežnine za oskrbo s pitno vodo in omrežnine
za odvajanje komunalne odpadne vode bo
občina v proračunu oblikovala subvencijo
izvajalcu javne službe do polne višine veljavnih omrežnin.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:154-19/2013
Datum: 11. april 2013

1.
V letu 2013 Občinski svet Občine Mengeš
podeli naslednja priznanja Občine Mengeš
za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine:

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 19. redni seji dne 11.
aprila 2013 sprejel

1. zlato priznanje Občine Mengeš:
Avgust Aleš, Topole 40, Topole, Mengeš

SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV
USTANOVITELJA V SVETU
OSNOVNE ŠOLE MENGEŠ

2. srebrno priznanje Občine Mengeš:
Aleš Selak, Slovenska cesta 67, Mengeš

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

1.
Občinski svet Občine Mengeš imenuje v
Svet Osnovne šole Mengeš naslednje predstavnike:
- Peter Gubanc, Jelovškova 15, Mengeš
- Franc Žun, Slomškova 19, Mengeš
- Silva Dolinšek, Pristava13, Mengeš

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Številka:155-19/2013
Datum: 11. april 2013

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

3. bronasto priznanje Občine Mengeš:
Cirila Dermastja, Baragova 8, Mengeš

Franc Jerič
župan

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni
list RS, št. 86/10) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 19. redni seji
dne 11. aprila 2013 sprejel
SKLEP

Franc Jerič
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št.
5/99, 3/01 in 8/06) in 11. člena Odloka o
podelitvi priznanj Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 19. redni
seji dne 11. aprila 2013 sprejel
SKLEP O PODELITVI
PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA
POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE,
KI PRISPEVAJO K RAZVOJU,
UGLEDU IN PROMOCIJI OBČINE V
LETU 2013

Številka:157-19/2013
Datum: 11. april 2013

Franc Jerič
župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 19. redni seji dne 11.
aprila 2013 sprejel
SKLEP O SPREJEMU MNENJA
K IMENOVANJU DIREKTORICE
VARSTVENO DELOVNEGA
CENTRA INCE MENGEŠ

1.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o
realizaciji razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012, ki je
priloga Zaključnega računa Občine Mengeš za leto 2012.

1.
Občinski svet Občine Mengeš daje k imenovanju ge. Vladke Pacek za direktorico
Varstveno delovnega centra INCE Mengeš
negativno mnenje.

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:156-19/2013
Datum: 11. april 2013

Številka:158-19/2013
Datum: 11. april 2013

Franc Jerič
župan
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Franc Jerič
župan

Na podlagi določil 55., 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/2007; v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt) in na podlagi 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01, 8/06) sprejme župan Občine Mengeš
SKLEP
O PRIČETKU SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA
NAČRTA OBMOČJA »M28/3 OB
PŠATI«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskega
akta (v nadaljnjem besedilu ZN) za območje »M28/3 Ob Pšati«
Območje obravnave obsega del območja,
ki je urejen z zazidalnim načrtom »M28/3
Ob Pšati«, ki je bil sprejet leta 2002 in
spremenjen leta 2004 (Ur. vestnik Občine
Mengeš 10/2002, in spremembe Ur. vestnik Občine Mengeš 9/2004; v nadaljevanju: ZN M28/3). V skladu s tem odlokom
je na obravnavanem območju predpisana
ustrezna dejavnost, vendar prostorska izvedbena določila omejujejo načrtovano
investicijsko namero, zato jih je potrebno
spremeniti. Spremembe zazidalnega načrta se izdelajo v obliki in vsebini občinskega podrobnega prostorskega načrta za
najbolj zahodni del območja M 28/3.
Ker se je v času od sprejema omenjenega zazidalnega načrta bistveno spremenila tudi prostorska zakonodaja, bo
predmetno spremembo načrta potrebno
uskladiti z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, Ur.l.
RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009,
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.),
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/201).
Pobudnika za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN sta Izolacije Pevec d.o.o. in
Unireal d.o.o., ki sta lastnika in neposredna uporabnika zemljišč na obravnavanem
območju.
Pobudnika želita graditi nove objekte za
svoje lastne potrebe. Na območju bo načrtovana poslovno proizvodna dejavnost.
Vplivno območje sprememb in dopolnitev
ZN so tudi gradnje in ureditve na zemljiščih, ki so potrebna za izvedbo javne gospodarske infrastrukture.
V vsebinskem smislu se načrtuje preoblikovanje meril, pogojev in ukrepov na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev
proizvodnih, obrtno-storitvenih, poslovnih

ter skladiščnih dejavnosti v prostor, ob
upoštevanju stanja zemljiških parcel.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in
dopolnitev ZN je 57. člen ZPNačrt-a, na
območju občine Mengeš pa tudi:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Domžale za obdobje 19862000, dopolnjenega 1988, in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986- 2000, za območje
Občine MENGEŠ, dopolnitev 1999, ki jo
je izdelal Locus d. o. o. Domžale - Odlok
št. 105-9/2 z dne 13. 10. 1999, objavljen v
Uradnem vestniku občine Mengeš št. 7/99
z dne 27. 10. 1999 in dopolnitev 2000, ki
jo je izdelal Locus d. o. o. Domžale-Odlok št. 146-12/2 z dne 9. 2. 2000, objavljen
v Uradnem vestniku Občine Mengeš št.
1/2000, z dne 28. 2. 2000 ter dopolnitev
2002 ( Uradni vestnik občine Mengeš, št.
5/2004, 16. julij 2004)
2. Območje sprememb in dopolnitev ZN
in program
Območje sprememb in dopolnitev ZN
predstavlja obstoječe nezazidano območje proizvodno poslovnih dejavnosti, v
neposredni bližini območja Jame in kanala Pšata. Območje leži v občini Mengeš
(območje urejanja ME28/3-P – območje
proizvodnih dejavnosti). Območje je grafično opredeljeno s prostorskimi planskimi
akti občine Mengeš in s predmetnim ZN
M28/3.
Območje celotnega ZN M28/3 meri v
skladu z določili odloka 31.773 m2.
Obravnavano območje, ki je predmet sprememb ZN M28/3, meri 8.688 m2 in obsega naslednje parcele: 1504/11, 1504/12,
1504/13 in 1504/14 vse k.o. Mengeš.
Sestavni del sprememb in dopolnitev ZN
so tudi zemljišča izven območja ZN, ki so
potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo
komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za
komunalno opremljanje območja.
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je preoblikovanje meril, pogojev
in ukrepov na podlagi katerih bo možna
kvalitetna umestitev proizvodnih, obrtno-storitvenih, poslovnih ter skladiščnih dejavnosti v prostor na območju spremembe
ZN M28/3,
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt.
Strokovne rešitve sprememb in dopolni-

tev prostorskega akta bodo pridobljene na
osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
- povzetkih in usmeritvah prostorskih
planskih aktov občine Mengeš,
- idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi programskih izhodišč investitorja območja,
- idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
- idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj območja urejanja.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je
utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom in jih pridobi izdelovalec ZN.
Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN
se za območje obdelave izdela geodetski
načrt.
Izbrani izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela ali pa najmanj koordinira
izdelavo vseh strokovnih podlag potrebnih
za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in
drugi udeleženci pri pripravi sprememb in
dopolnitev ZN.
4. Roki izdelave sprememb ZN
Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve
območja, pripravi osnutek sprememb in
dopolnitev ZN in le tega posreduje občini
v potrditev. Na potrjeni osnutek sprememb
in dopolnitev ZN se pridobijo smernice
pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki
vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih
pristojnosti. Osnutek prostorskega akta
se uskladi s pridobljenimi smernicami in
izdelanimi strokovnimi podlagami. Dopolnjeni osnutek, ki vsebuje vse sestavne
dele v skladu z veljavnimi predpisi, potrdi
občinska uprava Občine Mengeš in ga posreduje občinskemu svetu v sprejem in nadalje v javno razgrnitev. Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi oziroma
dopolni na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve ter oblikuje kot
predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se
ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja
prostora v pridobitev mnenj o skladnosti
ZN s podanimi smernicami. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja
prostora se izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki se posreduje
v sprejem občinskemu svetu Občine Mengeš.
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FAZA

OPIS DEL

OKVIRNI ROK IZDELAVE

1.1

Izdelava strokovnih podlag in priprava osnutka sprememb ZN
30 dni po sprejemu sklepa župana o
Izdelava osnutka sprememb ZN vključno z oblikovanjem osnutka občinskega začetku prostorskega akta
odloka
Usklajevanje osnutka sprememb ZN, popravki in potrditev s strani
investitorja in občinske uprave

1.2

Priprava gradiva in pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 10 dni po potrditvi osnutka s strani
ter odločitve MOP o izdelavi CPVO
investitorja in občinske uprave

2.1

Pridobivanje in pregled smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, analize
in usklajevanje smernic

10 dni po prejemu vseh smernic pristojnih
nosilcev urejanja prostora

2.2

Izdelava dopolnjenega osnutka sprememb ZN na podlagi pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi vseh smernic
pristojnih nosilcev urejanja prostora

2.3*

Priprava okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)

45 dni po prejemu smernic nosilcev
urejanja prostora

2.4*

Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP

60 dni po pridobitvi smernic pristojnih
nosilcev urejanja prostora

2.5

Sprejem dopolnjenega osnutka

v skladu s proceduro, ki jo vodi občinska
uprava

3.1*

Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb ZN (in okoljskega poročila v
primeru postopka CPVO)

30 dni oziroma v skladu s sklepom
občinskega sveta

3.2

Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave

20 dni po zaključeni javni obravnavi

3.3

Izdelava predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta

30 dni po sprejemu stališč do pripomb s
strani župana Občine

3.4*

Izdelava predloga okoljskega poročila (v primeru postopka CPVO)

30 dni po sprejemu stališč do pripomb

3.5

Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu
sprememb ZN

45 dni po pripravi predloga sprememb ZN

3.6*

Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN (v
primeru postopka CPVO)

60 dni po pripravi predloga sprememb ZN

3.7

Izdelava usklajenega predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta

15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih
nosilcev urejanja prostora

* V primeru obveze po izdelavi okoljskega poročila se le to izdela vzporedno z dopolnjenim osnutkom sprememb ZN
5. Nosilci urejanja prostora in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek sprememb in dopolnitev
ZN, k dopolnjenemu predlogu akta pa
mnenje, so:
1. RS, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, Agencija RS za
okolje;
2. RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE,
OE Kranj
4. ELEKTRO LJUBLJANA, D.D., PE
Elektro Ljubljana okolica
5. PETROL, Slovenska naftna družba
d.d., Ljubljana
6. Javno komunalno podjetje PRODNIK

d.o.o.
7. OBČINA MENGEŠ
8. Druge občinske službe ter drugi organi
in organizacije v kolikor bi se v postopku
priprave prostorskega akta izkazalo, da so
njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno
področje
6. Celovita presoja vplivov na okolje
V skladu z določili Zakona o prostorskem
načrtovanju in Zakona o varstvu okolja, se
osnutek prostorskega akta pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat
za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
7. Obveznosti financiranja priprave spre-

memb in dopolnitev ZN
Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter
za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta v celoti zagotovita pobudnika in investitorja Izolacije Pevec d.o.o. in
Unireal d.o.o. Občina Mengeš kot pripravljavec zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
8. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in svetovnem spletu, ter stopi
v veljavo naslednji dan po objavi.
Številka: 3503-24/2012
Datum:. 16. 04. 2013

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 3/2013, 16. april 2013
689

Franc Jerič
Župan Občine Mengeš
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