URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 3/2012, 25. april 2012

URADNI VESTNIK
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 11/11) 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 12. redni seji dne 19. aprila
2012 sprejel
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2011
1. člen
Ta odlok določa zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto
2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2011 sestavlja-

ta 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 prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mengeš za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po Zaključnem računu
proračuna Občine Mengeš za leto 2011 znašajo (v €):

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto (K3)
1
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

Sprejeti 2011 Veljavni 2011 Realizacija 2011 Indeks Indeks
2
3
4
5=4/2
6=4/3
5.885.801,00
5.885.801,00
5.344.910,47
90,8
90,8
6.844.955,00
6.844.955,00
6.230.178,00
91,0
91,0
-959.154,00

-959.154,00

-885.267,53

92,3

92,3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto (K3)
1
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.)

Sprejeti 2011 Veljavni 2011 Realizacija 2011 Indeks Indeks
2
3
4
5=4/2
6=4/3
45.756,00

45.756,00

45.756,00

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

/

/

45.756,00

45.756,00

45.756,00

100,0

100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Konto (K3)
1
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

Sprejeti 2011 Veljavni 2011 Realizacija 2011 Indeks Indeks
2
3
4
5=4/2
6=4/3
0,00
0,00
0,00
/
/
65.000,00
65.000,00
52.631,00
81,0
81,0
-500.000,00
-500.000,00
-206.665,33
41,3
41,3
978.398,00
-65.000,00
978.398,00

978.398,00
-65.000,00
978.398,00

892.142,53
-52.631,00
978.398,00
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91,2
81,0

91,2
81,0

4. člen
Za presežek odhodkov nad prihodki po Zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2011 v višini 892.143,03 € se
zmanjša 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.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 89-12/2012
Datum: 19.4.2012

za mešanih komunalnih odpadkov večja
od frekvence, določene v drugem odstavku 15. člena, se številka 4,33 pomnoži še
s faktorjem povečanja frekvence odvoza«,
tretji odstavek pa se glasi: »V primeru, da
se javna služba odvoza odpadkov izvaja v
skladu s tretjim odstavkom 15. člena, ko
se praznjenje zabojnikov izvaja na klic, se
smetarina izračuna kot zmnožek volumna
zabojnika in seštevka vseh cen za ravnanje
z odpadki (odvoz, predelava, odlaganje).«

Številka: 90-12/2012
Datum: 19.4.2012
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 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O
RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI V OBČINI MENGEŠ
(REDAKCIJSKI POPRAVEK)
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 7/09) se v besedilu drugega in tretjega odstavka 16. člena popravi
redakcijska napaka pri navajanju člena, in
sicer se napačno navedeni 16. člen nadomesti s 15. členom, tako da se drugi odstavek glasi: »V primeru, da se javna služba
odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim
odstavkom 15. člena in je frekvenca odvo-

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/2010 – Odl. US,
51/2010 in 84/2010 – Odl. US), 7. člena
Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 11/11)
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 12. redni seji dne 19. aprila 2012
sprejel
PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V
OBČINI MENGEŠ

2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in
projektov se lahko izvede le na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa.
Občinska uprava zbira predloge za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter skrbi za organizacijo in izvedbo
javnega razpisa. Javni razpis se objavi na
spletni strani Občine Mengeš in v glasilu
Mengšan.
3. člen
Do sofinanciranja mladinskih programov
in projektov so upravičena društva, zveze
društev, zavodi, klubi, združenja in organizacije (v nadaljevanju: kandidati), ki izvajajo programe oziroma projekte, namenjene mladim v osnovni skupini do 29 let,
ki delujejo neprofitno, njihovi programi
oziroma projekti pa so v interesu Občine
Mengeš in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje mladinske dejavnosti oziroma imajo mladinsko dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu;
- imajo sedež v občini Mengeš in večinski
del članstva oziroma uporabnikov storitev
iz občine Mengeš;
- so registrirani v skladu z zakonom;
- prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
- program ali projekt izvajajo na območju
občine Mengeš;
- nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Mengeš;
- delujejo najmanj eno leto;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev prijavljenih programov in
projektov;
- imajo urejeno evidenco in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon;
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
Kandidati morajo predložiti podroben opis
prijavljenega programa oziroma projekta
in načrt za njegovo izvedbo.

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, postopek,
pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje,
vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjeni za
sofinanciranje mladinskih programov in
projektov v občini Mengeš.

4. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega razpisa oziroma podro-
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čja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
- subjekte, ki se lahko prijavijo na javni
razpis;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji;
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
- merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin;
- rok, do katerega morajo biti predložene
vloge;
- način dostave vlog in označitve ovojnice;
- datum odpiranja vlog;
- določitev obdobja za porabo sredstev;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo
razpisno dokumentacijo;
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.

Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti
krajši od petnajst (15) dni in ne daljši od
trideset (30) dni od dneva objave javnega
razpisa.

Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o
zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali neustrezno označene.

5. člen
Prejete vloge bo obravnavala komisija, ki
jo s sklepom imenuje župan. Komisija se
imenuje za vsako proračunsko leto posebej.
Komisija je sestavljena iz treh članov, od
katerih sta dva uslužbenca občinske uprave Občine Mengeš, en član pa se imenuje
izmed članov Odbora za družbene in društvene dejavnosti Občine Mengeš.
Komisija pripravi predlog izbora kandidatov, katerih programi in projekti se sofinancirajo in višino sredstev sofinanciranja.
V primeru, da je član komisije predstavnik
ali član kandidata, ki kandidira na javnem
razpisu, se pri obravnavi in vrednotenju
predmetne vloge le-ta izloči iz postopka
obravnave.
6. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija,
izvede pa se v roku, ki je določen v javnem
razpisu.
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter
ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega
pravilnika.

O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik,
ki mora vsebovati:
- kraj in čas odpiranja vlog;
- imena navzočih članov komisije;
- ugotovitve o nepravočasnih, neustrezno
označenih in nepopolnih vlogah;
- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa;
- seznam vlog, ki naj se dopolnijo;
- podpise vseh članov komisije.
Komisija preda vloge skupaj s podpisanim
zapisnikom občinski upravi.
7. člen

Zoper sklep lahko prijavitelj v roku osmih
(8) dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o
kateri odloča župan Občine Mengeš. Zoper
županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je
upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Vloga je pravočasna, če je prispela v roku,
ki je določen v razpisu.
Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.
8. člen
Občinska uprava mora v roku osmih (8)
dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je
osem (8) dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se s sklepom občinske uprave zavržejo.
V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega pravilnika, se njegova
vloga z odločbo, ki jo izda občinska uprava, zavrne.
9. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih ovrednoti na podlagi meril

in kriterijev iz 10. člena tega pravilnika. O
pregledu in vrednotenju se vodi zapisnik,
ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev in višino le-teh.
Predlog prejemnikov sredstev in višina leteh se predloži občinski upravi, ki izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper
odločbo se lahko v roku petnajstih (15) dni
po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri
odloča župan Občine Mengeš. V pritožbi
morajo biti natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je bila pritožba vložena.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
10. člen
(merila in kriteriji)
Občina Mengeš bo prijavitelja programa
oziroma projekta sofinancirala na podlagi
naslednjih meril in kriterijev:
1. Izvajanje programa oziroma dejavnosti
(največ 100 točk):
a) več kot pet dni v tednu in več kot tri ure
na dan – 100 točk,
b) od dva do pet dni v tednu in več kot eno
uro na dan – 80 točk,
c) en dan v tednu – 30 točk,
d) enkrat na mesec – 10 točk.
2. Dostopnost programa oziroma dejavnosti.
Splošna dostopnost (ni pogojeno s članstvom in/ali plačilom za udeležbo) – 20
točk.
3. Ostala merila in kriteriji (največ 80
točk):
- sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami, institucijami v programu oziroma projektu – 5 točk;
- obseg in kvaliteta predlaganega programa oziroma projekta – 10 točk;
- spodbujanje sodelovanja med mladimi –
10 točk;
- prostovoljno mladinsko delo – 10 točk;
- spodbujanje učinkovite izrabe prostega
časa mladih – 5 točk;
- program oziroma projekt spodbuja neformalno izobraževanje in usposabljanje
mladih – 5 točk;
- preventivna narava programa oziroma
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projekta (npr. zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v družinah, …) – 5 točk;
- spodbujanje družbene integracije mladih
– 5 točk;
- program oziroma projekt pomaga odpravljati različne oblike diskriminacije
ter spodbuja boljše razumevanje bogastva
različnosti – 5 točk;
- neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo – 5 točk;
- informiranje in svetovanje za mlade – 5
točk;
- participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice – 5 točk;
-število udeležencev v mladinskih programih in projektih ter programih za mlade:
do 5 udeležencev – 1 točka,
6–10 udeležencev – 2 točki,
11–20 udeležencev – 3 točke,
21–30 udeležencev – 4 točke,
31 ali več udeležencev – 5 točk.
Projekti oziroma programi se vrednotijo z
določitvijo točk po posameznih merilih in
kriterijih. Vrednost točke se dobi tako, da
se višina sredstev, ki so razpisana za namen izvedbe programov oziroma projektov deli s seštevkom točk vseh programov
oziroma projektov (200). Tako dobljena
vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk. Na ta način se določi
višina sredstev sofinanciranja programa
oziroma projekta.

- predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv
pogodbenega dela, obseg, čas realizacije,
celotno vrednost in višino sofinanciranja
programa in posameznih programskih
sklopov ali projekta;
- trajanje pogodbe;
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva;
- navedba skrbnikov pogodbe za vsako
stranko;
- način nadzora nad namensko porabo
sredstev in realizacijo programov in projektov;
- določilo, po katerem mora prejemnik
sredstev ob njihovi nenamenski porabi leta vrniti na račun Občine Mengeš skupaj z
zakonitimi obrestmi;
- rok za dostavo poročila o porabljenih
sredstvih;
- določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi
pravico do nadaljnje porabe sredstev;
- druge medsebojne pravice in obveznosti
- datum in podpis.
13. člen
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov in projektov,
ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna.
14. člen

11. člen
Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju programov in projektov občinska uprava izbranega izvajalca pozove k podpisu
pogodbe.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo
v roku tridesetih (30) dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve
za sofinanciranje.
Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša,
če izvajalec Občini Mengeš pisno sporoči
objektivne razloge za podaljšanje roka.

12. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna
številka, številka računa, zastopnik);

Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Mengeš o spremembi okoliščin, ki utegnejo
kakor koli vplivati na izpolnitev njegovih
pogodbenih obveznosti.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 91-12/2012
Datum: 19.4.2012

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in
15/03), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00), Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 03/10) 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 12. seji, dne 19. aprila
2012 sprejel
DOPOLNITEV LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ
ZA LETO 2012
1. člen
V Letnem programu športa v občini Mengeš za leto 2012 (v nadaljevanju: LPŠ,
Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/12),
se na koncu predzadnjega odstavka 3. člena črta pika in doda besedilo »in 2,06%
celotnega zneska proračunske postavke
18013.«.
V drugem odstavku točke 6.6 se število
»14%« nadomesti z »11,94%«.

15. člen

2. člen

Izvajalec je dolžan Občini Mengeš predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe ter vsa
ostala poročila in dokazila, ki so določena
v pogodbi, in sicer skladno z roki, določenimi v pogodbi.

Ta dopolnitev LPŠ začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 104-12/2012
Datum: 19.4.2012
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Franc Jerič
Župan

Na podlagi 80.č člen Zakona o javnih
financah – uradno prečiščeno besedilo
4 (Uradni list RS, št. 11/11), Uredbe o
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s

finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 132/03, 140/06, 95/07,
55/09 – odl. US in 38/10-ZUKN) 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 12. redni seji, dne 19. aprila 2012,
sprejel

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2012
Pravna oseba

Poslovni delež Občine Mengeš

Način prodaje

Veterina Kamnik, d.o.o.

Občina Mengeš razpolaga s poslovnim deležem v višini 6.6775%, kar
v nominalnem znesku predstavlja
7.629,02 evrov.

Občina Mengeš bo prodala celotni poslovni delež (100%). Predvideva se skupna prodaja (poleg Občine Mengeš še Občina Kamnik, Občina Komenda in Občina Moravče) po metodi javne
ponudbe, in sicer na podlagi usklajenega posameznega programa prodaje in predhodne cenitve vrednosti kapitalske naložbe.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 92-12/2012
Datum: 19.4.2012

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 12. redni seji dne
19. aprila 2012 sprejel
SKLEP
1.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o
realizaciji razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011, ki je
priloga Zaključnega računa Občine Mengeš za leto 2011.

SKLEP

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 93-12/2012
Datum: 19.4.2012

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, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
- ZUPJS), Odloka o organiziranju pomoči
na domu v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 10/2007), 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
izvajalcem, Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 87/06, 127/06, 8/07,
51/08 in 5/09) in Pravilnika o standardih
in normativih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 45/10), je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 12. redni seji dne
19. aprila 2012 sprejel

O DOLOČITVI CENE
ZA IZVAJANJE STORITVE
POMOČ NA DOMU
1.

- cena storitve za uporabnika 8,67 evrov na
efektivno uro,
- subvencija občine 9,38 evrov na efektivno uro.
2.
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
- ekonomska cena storitve 25,27 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 12,14 evrov
na efektivno uro,
- subvencija občine 13,13 evrov na efektivno uro.
3.
Cena storitve za delo na dan državnega
praznika ali dela prostega dne znaša:
- ekonomska cena storitve 27,08 evrov na
efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 13,01 evrov
na efektivno uro,
- subvencija občine 14,07 evrov na efektivno uro.

Cena storitve programa pomoči družini na
domu znaša:
Franc Jerič
Župan

- ekonomska cena storitve 18,05 evrov na
efektivno uro,

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po ob-
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javi v Uradnem vestniku Občine Mengeš
in se uporablja od 1. 5. 2012 dalje.

Številka: 95-12/2012
Datum: 19.4.2012

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 94-12/2012
Datum: 19.4.2012

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1
(14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS,
111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I165/09-34) 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 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel naslednji
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1
(14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS,
111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06
Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I165/09-34) 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 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel naslednji

1.
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta
2011 v višini 2.901,39 € se ne razporedi.

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

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

I.

I.

II.

Na nepremičnini parc. št. 1067/4 k. o.
Loka, 1940 Loka (ID znak 1940–1067/4–
0), po katastrskih podatkih v izmeri 8 m²,
se ukine javno dobro in tako postane lastnina Občine Mengeš.

Pri parc. št. 2925/58 k. o. Mengeš, 1938
Mengeš (ID znak 1938–2925/58–0), po
katastrskih podatkih v izmeri 32 m², se
vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Mengeš do celote.

II.

III.

Pri parc. št. 1067/4 k. o. Loka, 1940 Loka
(ID znak 1940–1067/4–0), po katastrskih
podatkih v izmeri 8 m², se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Mengeš do
celote.

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

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

O PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN SREDSTEV IZ
LETA 2011 V KNJIŽNICI DOMŽALE

2.

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

III.

SKLEP

SKLEP

Na nepremičnini parc. št. 2925/58 k. o.
Mengeš, 1938 Mengeš (ID znak 1938–
2925/58–0), po katastrskih podatkih v izmeri 32 m², se ukine javno dobro in tako
postane lastnina Občine Mengeš.

SKLEP

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 114/06), 1.
člena Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 6/07 in 4/09)
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 12. redni seji dne 19. aprila 2012
sprejel

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 96-12/2012
Datum: 19.4.2012

Franc Jerič
Župan

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 97-12/2012
Datum: 19.4.2012

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 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO DOLOČIL
IZ POGLAVJA LOKACIJSKI
POGOJI IN USMERITVE ZA
PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
IZ ODLOKA O OBČINSKEM
LOKACIJSKEM NAČRTU (OLN) ZA
OBMOČJE UREJANJA ME 23/2-S
PRI CEGVENCI ZAHOD MENGEŠ
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/06
in 8/11)
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v naslednjem besedilu:
»Grafični prilogi (List 4.1. in 4.1.1.) prikazujeta regulacijske elemente (gradbeno
linijo in gradbene meje) v okviru katerih
je dovoljeno graditi prizidke in garaže.
Prikaz samih prizidkov in garaž je samo
shematski. Velja tekstualni del odloka.
Prizidki se lahko gradijo sočasno z gradnjo osnovnega objekta. Višinski gabariti
prizidkov so enaki ali nižji kot višinski
gabariti osnovnih objektov. Višina slemena prizidkov (v primeru gradnje dvokapne
strehe) ne sme presegati višine slemena
osnovnega objekta.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 98-12/2012
Datum: 19.4.2012

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 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
18. ČLENA ODLOKA
O OBČINSKEM LOKACIJSKEM
NAČRTU ME 25 MALI MENGEŠ
v naslednjem besedilu:
»Določilo 1. odstavka 18. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu ME
25 Mali Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 6/07, v nadaljevanju: OLN),
ki se glasi: 'Vsa komunalna infrastruktura
mora biti zgrajena pred pričetkom gradnje
stanovanjskih objektov, razen cest, ki naj
bodo zgrajene brez zgornjega ustroja, ki
se izdela po izgradnji večine objektov v
območju,' je potrebno razumeti tako, da je
zgrajena celotna komunalna infrastruktura
v posameznem območju (A ali B) pogoj za

pričetek gradnje posameznih stanovanjskih objektov v posameznem območju
(A ali B). Ob smiselni uporabi določil o
faznosti gradnje v fazah »A« in »B«, kot
sta določeni v Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta ME 25 Mali
Mengeš (Ur. vestnik občine Mengeš, št.
3/2010), je potrebno razumeti, da se lahko
infrastruktura zgradi za vsako od teh dveh
faz posebej, vendar za vsako fazo v celoti.
Tako se lahko za vsako fazo pridobi gradbeno dovoljenje za gradnjo vse predvidene
infrastrukture ločeno.

1.
V letu 2012 Občinski svet Občine Mengeš
podeli naslednja priznanja Občine Mengeš
za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine
1. Zlato priznanje Občine Mengeš:
Avto moto društvo Mengeš, Trdinov trg
14, Mengeš
2. Srebrno priznanje Občine Mengeš:
Luka Pirš, Moste 97a, Moste, Komenda
Niko Urankar, Trubarjeva 9, Mengeš

Stanovanjski objekti se lahko gradijo le na
tistem območju OLN, kjer je infrastruktura
že v celoti zgrajena in predana posameznemu upravljavcu v upravljanje ter omogoča
priključitev konkretnega stanovanjskega
objekta. Pri tem velja, da je infrastruktura
v celoti zgrajena, ko so zgrajeni vsi infrastrukturni objekti v posameznem območju
(A ali B), razen zgornjega ustroja cest, ki
se zgradi po zaključku gradnje večine stanovanjskih objektov.«

3. Bronasto priznanje Občine Mengeš:
Matjaž Loboda, Gasilska cesta 44, Loka
pri Mengšu, Mengeš
Slavko Grilc, Topole 18a, Topole, Mengeš

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

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

Številka: 100-12/2012
Datum: 19.4.2012

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 99-12/2012
Datum: 19.4.2012

2.

Franc Jerič
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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 12. redni
seji, dne 19. aprila 2012 sprejel
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE
DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K
RAZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI
OBČINE V LETU 2012

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 12. redni seji, dne 19.
aprila 2012 sprejel
SKLEP
O TRDINOVI NAGRADI
V LETU 2012
1.
Trdinovo nagrado za leto 2012 se ne podeli.
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2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 101-12/2012
Datum: 19.4.2012

Na podlagi 22. in 37. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel
SKLEP

Franc Jerič
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O SEZNANITVI S POROČILOM O
DELU NADZORNEGA ODBORA ZA
LETO 2011 TER POROČILOM O
PORABI SREDSTEV NADZORNEGA
ODBORA OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2011

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 105-12/2012
Datum: 19.4.2012

1.
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 12. redni seji, dne 19.
aprila 2012 sprejel

2.

SKLEP
O SPREJEMU POROČIL
JAVNIH ZAVODOV

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

1.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme
informacijo o poslovanju Vrtca Mengeš,
Osnovne šole Mengeš, Osnovne šole
Roje, Glasbene šole Domžale, Knjižnice
Domžale, Javnega zavoda mestne lekarne,
Zdravstvenega doma Domžale, Centra za
socialno delo, Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda,
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice,
Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.
o. o. in JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d. o. o. v letu 2011.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 102-12/2012
Datum: 19.4.2012

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o
delu Nadzornega odbora za leto 2011 ter
poročilu o porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Mengeš za leto 2011.

Številka: 103-12/2012
Datum: 19. 4. 2012

Franc Jerič
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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 12. redni seji dne 19.
aprila 2012 sprejel
SKLEP
O PREDHODNEM SOGLASJU K
IMENOVANJU DIREKTORICE
ZAVODA DOM POČITKA MENGEŠ
1.
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Občinski svet Občine Mengeš soglaša z
imenovanjem Irene Gričar za direktorico
Doma počitka Mengeš.
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