MENG[AN
Trgoavto
Koper
Trgovina Burnik

KARO IN@ENIRING d.o.o.

Menge{, Pre{ernova 3,
tel/fax. 01/7237-785

Slovenska 24, 1234 MENGE[

SUPER CENE

PRODAMO:
Stanovanja:
Menge{; za~eli smo z prodajo
stanovanj razli~nih povr{in v
kompleksu Melodija- Menge{.
Kamnik; garsonjera v izmeri 33 m2,
drugo nadstropje, z balkonom, lo~en
spalni del, starost bloka 20 let.,
cena; 11.000.000,00 SIT.

STREŠNI KOV^EK G - 3 KARBON 9
22.990,00
PREGRINJALO SEDE@A MICROROLLI
2.490,00
PREGRINJALO SEDE@A JAVA
1.190,00
PREPROGE ZA AVTO
od 1.490,00
STRANSKA SEN^ILA ZA STEKLO
od 269,00
^ISTILO STEKLA 0,5l
169,00
MAZIVO PETROL GARANT 4l
3.700,00
MAZIVO CASTROL MAGNATEC 4l
6.230,00
TOMOS FLEXER 50 (25 km/h)
169.990,00
KOLO ATALA MTB 26” 18 PR.
16.990,00
AVTOPLA[^I SAVA
-25% POPUSTA

Vodice; ve~ stanovanj razli~nih
kvadratur, od 33m2 do 75m2, nova
gradnja, cena; od 8.500.000,00 SIT
do 18.500.000,00 SIT
Dom`ale; {tirisobno stanovanje v
eta`i stanovanjske hi{e, v izmeri 110
m2, z kletjo v izmeri 60 m2, na
parceli 360 m2, vrt, brunarica ,lo~en
vhod, balkon, terasa, cena;
43.000.000,00 SIT.
Ljubljana-Vi~; garsonjera v izmeri
33m2, mo`nost pregraditve v enosobno stanovanje, drugo nad., cena;
14.500.000,00 SIT.
Parcele:

SUPER CENE

Moste pri Komendi; zazidljivo
zemlji{~e v izmeri 2903 m2, parcela
le`i na obrobju urbanega naselja,
izvedena parcelacije na {tiri
parcele, dostop urejen, cena; 100
EUR za m2.

VEDNO NA ZALOGI: REZERVNI DELI ZA OSEBNA IN TOVORNA VOZILA, REZERVNI
DELI ZA TOMOS MOTORJE IN KOLESA, AVTO DODATNA OPREMA, AVTOKOZMETIKA,
IZPU[NI LONCI GIANNELLI ZA SCOOTERJE, AGREGATI ZA PRANJE VOZIL, ELEKTRO
RO^NE ORODJE, KOMPRESORJI, POTOPNE IN PRETO^NE ^RPALKE, UNIOR ORODJE,
ELEK. KOSE ZA @IVE MEJE, ROTACIJSKE KOSILNICE, KOSILNICE Z NITKO IN MNOGO
DRUGIH TEHNI^NIH PRIPOMO^KOV
MO@NOST PLA^ILA NA 1+5 ^EKOV, 1-12 OBROKOV Z M
PIKA KARTICO, AMERICAN ALI DINNERS IN BREZ OBROKOV
Z VSEMI OSTALIMI KARTICAMI ALI UGODNIMI KREDITI

Del. ~as: pon.-pet. od 8. do 19. ure,
ob sobotah od 8. - 12. ure.
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Tel.: 01/723-09-86; 723-09-87
Fax: 01/723-80-15
www.karo.si
330 m2, zgrajena do III. podalj{ane
gr. Faze. V hi{o so vgrajena PVC
okna in vrata, speljane vse grobe
in{talacije, klimatska naprava,
kon~ani vsi estrihi in ometi sten,
cena; 32.000.000,00 SIT.
Komenda; stan.hi{o (k+p+n+m)
250 m2 s poslovnim prostorom 120
m2 v prizidanem delu, na parceli
900m2, stara 20 let, cena;
53.000.000,00 SIT.
Menge{; stanovanjska hi{a na
parceli 700 m2, 160 m2 bivalne
povr{ine, mo`nost takoj{ne vselitve,
cena; 55.000.000,00 SIT
Vir; stanovanjska hi{a, na parceli cca.
400m2, stara 25 let, lepa lokacija,
cena; 38.000.000,00 SIT.
Dravlje; troj~ek, nova gradnja,
podalj{ana 3.grad.faza, vseljivo
septembra,
-Ju`na
enota; (k+p+n+m) 304,67m2,
parcela
272m2,
cena;
58.069.563,00 SIT.
Srednja enota; (k+p+n+m)
314,27m2, parcela 212m2, cena;
57.340.000,00 SIT.
Severna enota; (k+p+n+m)
304,67m2, parcela 270m2, cena;
56.023.058 SIT.
Poslovni prostori:

Kamnik-okolica; parcela 850 m2,
nadomestna gradnja na kateri stoji
delavnica in hi{a ki je potrebna
ru{enja, cena; 11.500.000,00 SIT.

Tuhinjska dolina; v bli`ini toplic,
ve~ji gostinski lokal z mo`nostjo
preno~i{~, 1000m2 zemlji{~a, star
30 let , cena; 55.000.000,00 SIT.

Trnov~e nad Lukovico; prodamo pet
zazidljivih parcel od 450 do 600 m2,
mo`nost gradnje stanovanjskih hi{,
dostop urejen, son~na lega, cena;
50 EUR m2.

Menge{;
poslovni
prostor
opremljen, namenjen za zlatarsko,
urarsko,…dejavnost, 37 m2, star 10
let, cena; 9.500.000,00 SIT.

Hi{e:

Za znano stranko i{~emo dvo ali ve~
sobno stanovanje v Meng{u.

Utik; eno dru`insko stan.hi{o, 103
m2 stanovanjske povr{ine na parceli

Za znano stranko i{~emo zazidljivo
parcelo v Kamniku z okolico.

MENG[AN

`upanov uvodnik

Drage ob~anke, spo{tovani ob~ani
ob~ani,
devetnajsti uvodnik pi{em `e v (za nekatere)
dopustni{kem, vremensko zanimivem poletju. Ko
je v nedeljo 11. julija padal sneg v hribih in se nek
zavzet vrti~kar `e resno spra{uje kdaj bo prenehalo
de`evati, da bo lahko zalil vrt!
Mi zaklju~ujemo {e zadnje dele velike investicije,
ko smo lani pred zimo dogradili plinovod in
obnovili vodovod od tovarne Lek do meje z
ob~ino Trzin. Na tej 4km dolgi trasi so bili v
preteklih letih celovito obnovljene Kolodvorska
cesta in ulice Zoranina, Zadru`ni{ka in Maistrova.
Sedaj zaklju~ujemo s celovito obnovo {e ulice
med Meng{em in Loko (del Liparjeve in del
Gasilske), Testenovo v Loki in ulico Zavrti. Ostali
odseki so bili obnavljani oz. grajeni delno celovito.

Iz razli~nih razlogov – tehni~nih in zaradi
nasprotovanja opozicije v svetu ob~ine.
Ulico Zavrti smo odprli na predve~er praznika
dr`avnosti Republike Slovenije. Zahvaljujem se
menge{kim gasilcem, ki so pripravili otvoritev in
pogostitev, menge{ki godbi za glasbeno sodelovanje
ter {e posebej gospodinjam iz ulice, ki so pripravile
odli~no pecivo. In seveda gospodom, ki so odprli
ulico: Ivan Bergant, France Blejec, Peter Kru{nik,
Jo`e Kunstelj, France Zabret, Jo`e @argi.
Zahvaljujem se gasilcem in krajanom Topol za
lepo in uspe{no proslavo, dru`enje in zabavo ob
dnevu dr`avnosti z naslovom Ve~er na vasi.
U`ivali smo v naravi na prostoru med P{ato,
studencem in kapelico Sv. Luciji pod Ple{o.
Obisk je bil presenetljivo dober. Program proslave
je povezovala Mateja Jemec, nastopala pa sta
Mo{ki pevski zbor Komenda in Menge{ki zvon.
V zabavnem delu smo imeli ob ansamblu Tulipan,
neverjetno bogat in okusen pravi topolski, Slavkov
gola` in tradicionalno dober sre~elov.
Anonimnemu lektorju (lektorici) na{ih izdelkov
se zahvaljujem. Majski Meng{an je, samo s hitrim
pregledom ves rde~ od njegovih (njenih)
popravkov. Popravljen sem dobil tudi listi~
mojega vabila na EU volitve. Tudi za te popravke
se zahvaljujem. In za opozorilo, da ne pazimo na
pravilnost pisanja sloven{~ine.
Na{im novorojen~kom oz. njihovim dru`inam,
ki jim namenjamo enkratno denarno pomo~,
~estitam in `elim novim ~lanom, star{em in
njihovim najbli`jim vse dobro: Janez, Lina, Sara.
Uspe{ne po~itnice `elim!
Prav lep pozdrav!
Toma` [tebe

VABLJENI NA SEJE
OB^INSKEGA SVETA
OB^INE MENGE[
17. seja bo predvidoma v sredo, dne
8.septembra 2004 ob 18.00 uri v
Gasilsko godbenem domu Menge{.
Pred redno 17. sejo bo nadaljevanje 16. seje:
- Razvojni projekti in naloge iz Ob~ine Menge{
za regijske projekte in sodelovanja v
“Ljubljanski urbani regiji” (odziv in sprejem
predlogov iz javnega povabila in predstavitve)
- Imenovanje pod`upana Ob~ine Menge{
Predvideni vsebinski dnevni red 17.
seje:
1. Zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Menge{
za leto 2003
2. Uskladitveni predlog prora~una Ob~ine
Menge{ za leto 2004
3. Usmeritve prora~una za leto 2005
4. Odlok o knji`nici Dom`ale II. - obravnava
5. Odlok o skupnem inspekcijskem organu ob~in
6. Pove~anje cen pogrebnih storitev
7. Obve{~anje o obvoznici Menge{ (sprejem
uredbe o lokacijskem na~rtu in prostorskega plana)
8. Komunalni prispevek
Opomba:
Gradiva so objavljena na spletni strani ob~ine –
www.menges.si.
Mo`ne so spremembe datuma, posameznih to~k in vrstnega
reda! To~en datum in predlagani dnevni red bo objavljen na
oglasni deski Ob~ine Menge{ teden dni pred predvideno
sejo sveta.
Seje sveta so v sejni sobi Gasilsko godbenega doma, Zavrti
2, Menge{, vhod iz Grobeljske ceste.

mag. Toma` [tebe, `upan

OB^INA MENGE[ – Telefoni, eNaslovi, www informacije
Delovno mesto / Podro~je
Splo{ne zadeve, Vlo`i{~e, Tajni{tvo `upana in uprave
@upan
Direktor ob~inske uprave
Svet ob~ine, splo{ne zadeve
Sociala, vzgoja, zavodi, dru{tva
Vodenje, investicije, okolje
Prostor, lokacije, zazidljivost, zemlji{~a
Vzdr`evanje (redno, investicijsko), nadzor
Knjigovodstvo, finance
Fakturiranje, obra~un
Knji`nica Menge{
Vrtec Menge{
Glasbena {ola Menge{
Glasilo Ob~ine Menge{ MENG[AN (tudi na www.menges.si)
Prodnik – Javno komunalno podjetjeKoncesionar za vodovod,
kanalizacijo, odvoz odpadkov / ekolo{ki otoki
Zimska slu`ba – Izvajalec GRATSO d.o.o. – Odgovorna oseba

Telekom
(0)1 723 70-81(0)1 724 71-00
040 8523- 50
(0)1 724 71-02
(0)1 724 71-06
(0)1 724 71-07
(0)1 724 71-04
(0)1 724 71-09
(0)1 724 71-01
(0)1 724 71-05
(0)1 724 71-08
(0)1 724 71-03
(0)1 723 73-74
(0)1 72375-00
(0)1 723 71-93
(0)1 723 70-81 (oglasi, zahvale, uprava)

SiMobil
040 8523- 52
Tomaz.Stebe@menges.si
040 8523- 60
040 8523- 55
040 8523- 51
040 8523- 57
040 8523- 59
040 8523- 53
040 8523- 54
040 8523- 58
040 8523- 56

eNaslov
obcina@menges.si Marta.Kuret@menges.si

031 603 713 (odgovorni urednik)

mengsan@menges.si

(0)1 729 54 30
031 648 407

DE@URSTVO
g. Bogo Rus

PLINovodno omre`je – De`urna terenska slu`ba PETROL d.d.
Policija Dom`aleDe`urstvo Menge{ PON 8.00-11.0, SREDA 15.00-18.00

Andrej.Benkovic1@menges.si
Irena.Podborsek@menges.si
Rika.Binter@menges.si
Andrej.Urbanc@menges.si
Robert.Spenko@menges.si
Boris.Kavcic@menges.si
Mitja.Dolinsek@menges.si
ef@menges.si,
Lidija.Urankar@menges.si

040 679 344
(0)1 724 65-80
(0)1 723 75–68
Policija
113
Center za obve{~anje, gasilci, re{evalci
112
Humana – stare obleke in obutev
031 510 521
Sredi{~e »Na{ Slamnik«
Slamnik«- Upravljalec [tudentski klub Menge{ - ^italnica in internet - Turisti~no dru{tvo Menge{ - Podjetni{ko zdru`enje Menge{ (~etrtki ob 20.00)
20.00)Planinsko dru{tvo Janez Trdina
Kolesarsko
dru{tvo
Menge{
Trdina(0)1723 02-06 Fax:7230207
Karitas – torek 16.00 – 18.00 ure
(0)1 723 89-77
041 912 550
031 294 933 ga. Jerca Stopar
Rde~i kri` 01 723 74-42 ga. Majda Trobec
041 288 612
In{pekcijska slu`ba Dom`ale
(0)1729 59-50
In{pektorat za okolje
(0)1478 71-01
Veterinarska postaja Dom`ale
(0)1721 28- 84(0)1721 61-94
Elektro Dom`ale
(0)1724 12-89
Banka Menge{
(0)1724 78-72
Po{ta Menge{
(0)1723 70-00
Opomba: Po fiksnem telefonskem omre`ju (Telekom) so mo`ni trije pogovori hkrati (1xanalogno, 2xISDN). Po mobilnem telefonskem omre`ju (SiMobil) so sodelavci dosegljivi vsak posamezno v ~asu spodaj navedenih
ur. V nujnih primerih in ko ni dosegljiv neposredni sodelavec pokli~ite vodjo podro~ja, direktorja uprave ali `upana. @upana (ali direktorja uprave) pokli~ite tudi v primerih ko menite da je bilo karkoli narobe v ravnanju
ob~ine in organizacij ter podjetij, ki delujejo v ob~ini ali izvajajo dela.Pri `upanu je mo`no dogovoriti sestanke za ob~ane vsak ponedeljek popoldan med 15.00 in 18.00. Termin rezervirajte v tajni{tvu. @upana lahko pokli~ete
v kateremkoli ~asu. V nujnih primerih se lahko oglasite na ob~ini med 7.30 in 8.00 uro.
(Kli~ite v primeru zasedenosti fiksnega telefona na delovnem mestu v ~asu uradnih ur ali v nujnih primerih
URE DOSEGLJIVOSTI SODELAVCEV UPRAVE NA MOBILNIH TELEFONIH(Kli~ite
v navedenih urah)
Ponedeljek, torek, ~etrtek: od 7.00 do 15.00; Sreda 7.00 do 17.00; Petek 7.00 do 13.00
Opomba: Po fiksnem telefonskem omre`ju (Telekom) so sodelavci uprave dosegljivi v ~asu uradnih ur.PONEDELJEK: 8.00 - 11.00 12.00 - 14.30; SREDA: 8.00 - 11.00 13.00 - 16.30; PETEK:
8.00 - 12.00 OBI[^ITE: www.menges.si - Novosti: Odloki, Video predstavitev »Menge{ – Glasbeno mesto«, Glasilo Meng{an, Podatkovna zbirka gospodarstva, dru{tev …
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MENG[AN

ob~inska uprava

PRORA^UN OB^INE MENGE[ ZA LETO 2004 IN
DODATNA PREDSTAVITEV DIREKTORJA OB^INSKE UPRAVE
V junijski {tevilki Meng{ana je novi direktor ob~inske uprave G. Benkovi~ podal obrazlo`itev o razlogih za neobjavo sprejetega
ob~inskega prora~una in se ob~ankam in ob~anom dodatno predstavil kot dosleden, zaupljiv ~e je potrebno pa trd in neizprosen
mo`, ki `eli svojo energijo vlo`iti v dobrobit Meng{a. Spra{ujemo se ali je temu res tako saj g.Benkovi~ v svojem prispevku o
prora~unu ob~ine Menge{ za leto 2004 manipulira z dejstvi ter neto~nimi podatki. V svojih trditvah ne navaja kr{itev predpisov
zaradi ~esar naj prora~un ne bi bil sprejet ter sodi o dogajanju na ob~inskem svetu v ~asu ko {e ni bil zaposlen v Menge{ki
ob~inski upravi. V o~i pa najbolj bode dejstvo, da manipulira tudi z mnenjem Ministrstva za finance, ki je nastalo na podlagi
neverodostojnih podatkov, katere je na ministrstvo posredoval menge{ki `upan. V nadaljevanju celo posega na podro~je
politike, kar je za vodjo ob~inske uprave nenavadno, saj je po svoji funkciji izvajalec ob~inske politike ne pa njen kreator ali
ocenjevalec. Dogajanja v ob~ini Menge{ ocenjuje kot nagajanja ter akterje poziva k zdravemu tekmovalnemu duhu, isto~asno
pa z omenjenimi manipulacijami »spotika« svojega nasprotnika. Iz teksta je razvidno, da {e ne razume resnosti stanja v na{i
ob~ini, katera se nahaja v veliki finan~ni in opravilni zmedi.
V nadaljevanju podajamo jasen pregled in
obrazlo`itev neto~nosti in katere navaja g.
Benkovi~.
Navedba g. Benkovi~a:
»Prora~un. Zakaj ni objavljen? Morebiti
boste sami razbrali iz priloge, ki nam jo je
posredovalo ministrstvo za finance«
Pojasnilo:
Mnenje Ministrstva za finance naj bi
nastalo na podlagi zapisnika 14. seje
ob~inskega sveta dne 14. 4. 2004, kar je
razvidno iz za~etka 4. odstavka
objavljenega
dopisa
Ministrstva.
Pojasnjujemo, da tega zapisnika ni oz. da
ne obstaja. @upan in direktor ob~inske
uprave sta na ministrstvo o~itno poslala
neverodostojen
dokument,
~esar
strokovnjak na ministrstvu ni preveril ter
podal mnenje s katerim sedaj g. Benkovi~
zavaja ob~anke in ob~ane Meng{a. Predlog
zapisnika 14. seje bi morala `upan in
direktor ob~inske uprave svetnikom poslati
najkasneje do 4. 5. 2004 vendar ga po treh
mesecih ~lani ob~inskega sveta {e nismo
prejeli kaj {ele, da bi o njem razpravljali in
ga sprejeli.
Navedba g. Benkovi~a:
»Ob koncu sprejetja vseh teh predlogov je
bilo v ob~inski upravi ugotovljeno, da je
prora~un neusklajen in neuravnote`en,
predlagali so uskladitev prora~una z
uskladitvenim predlogom »
Pojasnilo:
Prora~un je usklajen saj so prihodki enaki
kot odhodki, zato ni bilo potrebe po
pripravi uskladitvenega predloga.
Navedba g. Benkovi~a:
»K usklajevanju smo povabili vse politi~ne
stranke v ob~ini, `al se glavnina le-teh ni
udele`ila.«
Pojasnilo:
Po sprejetem in usklajenem prora~unu
usklajevanja niso bila ve~ potrebna. G.
Benkovi~ o~itno ne pozna dejstva, da smo

se politi~ne stranke o prora~unu
usklajevale cel mesec februar, ko smo vsak
ponedeljek po 3 ali 4 ure prora~un
usklajevali v `upanovi pisarni. Na
usklajevanjih so bile vedno prisotne
stranke LDS, SLS, ZLSD in SMS. Poleg
tega smo vse navedene stranke `upanu
posredovale pisne predloge za sestavo
prora~una. Druge stranke niso pokazale
zanimanja za prora~un saj so bile prisotne
le ob~asno. Usklajevanja so bila
dolgotrajna in mu~na saj `upan ni hotel
upo{tevati na{ih predlogov. @upan nam
je celo predlagal, da na prora~un vlo`imo
dopolnila z obrazlo`itvijo, da je to edina
pot po kateri lahko uveljavimo na{e
predloge ker jih on ni bil pripravljen
podpreti. To smo tudi storili.
Navedba g. Benkovi~a:
»S strani `upana je bil pripravljen prvi
uskladitveni predlog, ki seveda ni bil
izglasovan v ob~inskem svetu«.
Pojasnilo:
@upan je ob~inskemu svetu predlagal t.i.
»uskladitveni predlog«, ki pa po svoji
vsebini to ni bil. @upan je ob~inskemu svetu
v resnici predlagal spremembe s katerimi
bi izni~il sprejeta dopolnila svetni{kih
Skupin LDS, SLS, ZLSD in SMS. Zaradi
navedenega je ob~inski svet `upanov
predlog zavrnil.
Navedba g. Benkovi~a:
»Zatem so ob~inski svetniki glasovali o
prora~unu kot tabelari~nem delu-pa ~eprav
neusklajenem in ga seveda potrdili. O
prora~unu kot enovitem aktu pa se sploh
ni glasovalo.«
Pojasnilo:
Ob~inski svet je v skladu s poslovnikom
ob~ine Menge{ po sprejetju amandmajev
na prora~un ter zavrnitvi t.i. uskladitvenega
predloga `upana, na nadaljevanju 14. seje
dne 19. 4. 2004 sprejel sklep, da se sprejme
prora~un Ob~ine Menge{ za leto 2004 ter
Na~rt razvojnih programov za leta 2004 do
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2007 skupaj s sprejetimi dopolnili. @upan
je po glasovanju zaklju~il postopek
sprejemanja prora~una, po katerem
usklajevanja niso ve~ mogo~a niti niso ve~
potrebna. V skladu z statutom ob~ine
Menge{ in Zakonom o lokalni samoupravi,
bi moral `upan prora~un objaviti v
naslednji {tevilki Uradnega vestnika
ob~ine Menge{, vendar tega ni storil. ^e je
menil da je prora~un nezakonit bi moral
prora~un objaviti in ga posredovati v
presojo Ustavnemu sodi{~u. Imel je tudi
mo`nost s sklepom zadr`ati prora~un ter
ga posredovati Upravnemu sodi{~u. @upan
tako ni izkoristil nobene mo`nosti, katere
mu dajeta 33. ~len Zakona o lokalni
samoupravi in 46. ~len statuta ob~ine
Menge{.
Po na{em mnenju `upan tega ni storil, ker
mu kaoti~no stanje v ob~ini ustreza saj tako
lahko nenadzorovano razpolaga z
ob~inskim denarjem za svoje napake pa
krivi ob~inski svet.
Podpisani svetniki pri~akujemo, da bo g.
Benkovi~ kot novi direktor ob~inske
uprave v Meng{u zagotovil pogoje za
delo Ob~inskega sveta v skladu s
poslovnikom, pri~akujemo, da bo v
ob~inski upravi zagotovil poslovanje v
skladu z Zakonom o lokalni samoupravi,
Zakonom o javnih financah, Zakonom o
javnih naro~ilih ter drugimi predpisi, ki
urejajo delovanje ob~ine. Pri~akujemo
tudi, da bo Uredil finan~no poslovanje
ter prepre~il beg ra~unovodij iz ob~inske
uprave, prepre~il cenzuriranje ob~inskega
glasila s strani `upana ter ob~anom tudi
resni~no
zagotovil
mo`nost
komuniciranja z ob~insko upravo (ne
samo z izdajo uredbe). Vsekakor pa od
njega , kot ob~inskega uradnika, ne
pri~akujemo, da bo preko ob~inskega
glasila vodil polemiko z ob~inskim
svetom.

Svetni{ke skupine LDS, SLS, ZLSD, SMS

MENG[AN

ODPRTO PISMO
@UPANU OB^INE
MENGE[
Spo{tovani `upan mag. Toma` [tebe ! Dne
19. 4. 2004 je Ob~inski svet ob~ine Menge{
na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in
po postopku kot ga dolo~a Poslovnik ob~ine
Menge{ sprejel prora~un ob~ine Menge{ za
leto 2004 in na~rt razvojnih programov
ob~ine Menge{ do leta 2007. Ker prora~una
do dana{njega dne {e niste objavili v Uradnem
vestniku ob~ine Menge{ na{a ob~ina {e nima
veljavnega prora~una za leto{nje leto niti nima
sprejetih razvojnih programov. Zaradi takega
stanja ob~ina ne more opravljati zadev
javnega pomena, katere so dolo~ene v Statutu
ob~ine Menge{. V praksi to pomeni, da ne
more izvajati postopkov javnih naro~il za
investicijska in vzdr`evalna dela na javni
infrastrukturi in drugemu ob~inskemu
premo`enju niti ne more na zakoniti na~in
zagotoviti pogojev za redno delovanje
vzgojnovarstvene dejavnosti ter delovanje
kulturnih, {portnih in drugih dru{tev, ki se
financirajo iz ob~inskega prora~una.
Ogro`eno je delovanje javnih in drugih
lokalnih slu`b. Opozarjamo vas tudi, da
ob~ina brez sprejetega prora~una ne more
kandidirati na razpisih za pridobitev sredstev
iz dr`ave in mednarodnih skladov. Tako
stanje pa {e dodatno stopnjuje opravilno in
finan~no neurejenost ob~ine.
Ker menimo da opisano stanje ob~ino vodi v
brezpravno stanje in nepredvidljivo
prihodnost vas tudi javno pozivamo, da
prora~un ob~ine Menge{ za leto 2004 objavite
v uradnem vestniku ter ga za~nete izvajati.
Takoj po objavi prora~una lahko za~nemo z
dogovarjanji in pogajanji o sestavi prora~una
za leto 2005 s ~imer bomo prepre~ili
podalj{evanje trenutnega stanja v leto 2005.
V kolikor kot varuh zakonitosti v ob~ini
menite, da sprejeti prora~un v nekaterih
segmentih ni skladen z zakonom vam
predlagamo, da ga kljub temu objavite ter ga
posredujete v presojo Ustavnemu sodi{~u
kar v takih primerih predvidevata Zakon o
lokalni samoupravi in Poslovnik ob~ine
Menge{. Menimo, da bi bila taka re{itev
primerna za izhod iz trenutnega nevzdr`nega
stanja saj bi s tem omogo~ili redno delovanje
ob~ine isto~asno pa bi bile ugotovljene
morebitne nezakonitosti v prora~unu, katere
bi lahko kasneje odpravili z rebalansom
prora~una. Prepri~ani smo tudi, da bi tako
dejanje z va{e strani omogo~ilo normalizacijo
odnosov med ob~inskim svetom in `upanom
v ob~ini Menge{.

Svetniki LDS, SLS, ZLSD in SMS v
ob~inskem svetu ob~ine Menge{
.

ob~inska uprava

VODA in ^ISTILNA NAPRAVA, BITI ALI NE?
Na zadnji, 16. seji Ob~inskega sveta Ob~ine Menge{ smo odlo~ali tudi o ureditvi ~iste pitne vode in
~istilne naprave. Z eno od zadnjih (za prebivalce ob~ine prav gotovo najpomembnej{o) temo smo se
svetniki seznanili ob 22 uri zve~er. Re{itve o kateri smo odlo~ali nismo prejeli med prvotnimi materiali
niti med naknadno dostavljenimi materiali, in sicer z obrazlo`itvijo, da smo jih prejeli `e prej. ^lani
odbora za okolje in prostor, ki pa so bili s podatki le seznanjeni, pa so ugotavljali, da so le ti stari. Podatki
iz leta 1997, ki niti ne vklju~ujejo napovedanih razvojnih projektov Ob~ine Komenda in niti razvojnih
projektov drugih vpletenih ob~in, ki bistveno vplivajo na porabo pitne vode in obremenitev ~istilne
naprave, ne morejo bit primerna podlaga za odlo~anje o delitvi stro{kov. Izsiljena odlo~itev, ki jo
enostavno mora{ podpreti, v nasprotnem primeru si proti ~isti pitni vodi v Meng{u, je bila sprejeta ob
23.30. Upamo, da bo izsiljen delilnik Ob~ini Menge{ kon~no prineslo tako `eljeno in pri~akovano
~isto vodo, pa ~eprav jo bomo morali prepla~ati.
Tina @eleznik
Svetnica OS OM

PORO^ILO S 16. SEJE OB^INSKEGA SVETA
OB^INE MENGE[, Z DNE 14. JULIJA 2004
Svetniki so najprej obravnavali zadnjo to~ko 15 seje in sicer so prelo`ili sprejem
zaklju~nega ra~una za leto 2003.Pred sprejemom zaklju~nega ra~una `elijo
svetniki preu~iti poro~ilo nadzornega odbora.V nadaljevanju so zavrnili sprejem
zapisnikov 14. in 15. seje, saj kot smo `e navajeni, ob~inska uprava poleg dvo mese~ne
zamude podaja nepopolne in nekorektne zapisnike. Izglasovali so tudi ve~ drugih sklepov.
Med najva`nej{imi sklepi je POOBLASTILO @UPANU . Sklep glasi: Ob~inski svet poobla{~a
`upana, da stori vse potrebno v zvezi s skupno izvedbo kanalizacijskega kolektorja in kvalitetne
vodooskrbe s sosednjimi ob~inami ( Komenda in ostale ).@upan mora posredovati gradivo glede
navedene problematike in posredovati vse potrebne informacije na septemberski seji Ob~inskega
sveta.Na septemberski seji mora svetnikom posredovati tudi ustrezne tehni~ne re{itve
Seja Ob~inskega sveta je bila kon~ana ob 23.15 uri.
Du{an Peji~
@upan Ob~ine Menge{ na podlagi 8. ~lena Zakona o volilni kampanji (Ur. list RS, {t.62/94 in
17/97), 14. in 45. ~lena Statuta Ob~ine Menge{ (Uradni vestnik Ob~ine Menge{, {t. 5/99, 3/01)
objavlja

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE
DO UPORABE PLAKATNIH MEST
Ob~ina Menge{ ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev v Dr`avni zbor
Republike Slovenije (v nadaljevanju:organizatorji), ki bodo oktobra 2004 brezpla~no
plakatiranje na naslednjih plakatnih mestih:
Menge{
Ob Slovenski cesti:
- avtobusna postaja pri ob~ini Menge{
- pred Gasilsko godbenim domom
Ob Glavnem trgu:
- avtobusna postaja pri Mengos pubu
Loka
- avtobusni postaji Loka v smeri proti Trzinu in v smeri proti Meng{u
- pred Gasilskim domom
Topole
- pred Gasilskim domom
Dobeno
- na Dobenem pri studencu
Organizatorji lahko plakate namestijo na samostoje~ih panojih z najve~jo dovoljeno oglasno
povr{ino 2 m2.
Vsak organizator lahko na posameznem mestu namesti le en pano.
Organizator volilne kampanje organizira in pla~a stro{ke izdelave, namestitve in odstranitve panojev.
Plakatiranje z volilno propagando v ~asu volilne kampanje na drugih plakatnih mestih ni dovoljeno.
Datum: 15.7.2004
[tevilka: 006-01-3/2004
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novice / zanimivosti

Taborni{ke novice
Ker se sam ne morem udele`iti vseh akcij v~asih
najdem sodelavce in tokrat mi je pomagala Ana, ki
je napisala svoje videnje kolesarskega izleta v Bohinj.
V soboto 3. julija smo se taborniki odlo~ili za
ponoven izlet v Bohinj-tokrat s kolesi. Odprava
je bila malo{tevil~na, saj so bili kolesarji le {tirje
(Miha, Jure, An`e in Toma`), s tri~lansko
spremljevalno ekipo. Iz Meng{a smo se odpravili
ob pol sedmi uri zjutraj, pot nadaljevali po
stranskih poteh do Bleda ter Bohinja. Kolesarji
so porabili za vo`njo le 3 ure in 40 minut, kar je
lep rezultat za rekreativno kolesarjenje. Dan je bil
prekrasen, son~no vreme pa je pripomoglo k {e
bolj{emu razpolo`enju. Ob jezeru smo se ohladili
in osve`ili nato pa `e kmalu lepo zaspali. Naslednji
dan smo se odpravili domov.
Upamo, da bo kolesarski izlet v Bohinj postal
tradicionalen, saj smo akcijo izvedli `e tretje leto
zapored.
Nismo pa dolgo zdr`ali v Meng{u, zato smo se `e
sredi naslednjega tedna zopet odpravili v Bohinj.
Tokrat nas je ~akalo ko{enje trave na tabornem
prostoru. Tako smo se odpravili popoldan na pot.
Z nemalo te`avami smo pokosili visoko travo in
nekaj drugega rastlinja na samem prostoru in
negovi okolici. Kasneje smo se namo~ili {e v
jezeru, ki je bilo prijetno do zelo hladno.

MENGE[KA
MEDGENERACIJSKA
SKUPINA »KORAKI«
JE GOSTILA
V torek, 29. junija 2004, je menge{ka
medgeneracijska skupina Koraki gostila skupino
Cvetje v jeseni iz Dom`al, ki jo vodita Irena Tonkli
in Ana Bojanec ter skupini Trzinski izvir in Na{e
vezi iz Trzina, ki jo vodita Jo`i Kurent in Helena
Ogorelec.
Zbralo se nas je ve~ kot {tirideset ~lanov. Ob
pija~i in jeda~i ter sladicah, ki smo jih spekle
~lanice menge{ke skupine, je bilo vzdu{je zelo
prijetno. ^lani skupin, ki se med seboj kar dobro
poznajo, so bili veseli, da se zopet vidijo in
poklepetajo o zdravju, otrocih in {e ~em. Po
prihodu harmonikarja Du{ana pa smo {e zaplesali
in zapeli.

Propagandist Andrej
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Tako smo prijetno zaklju~ili na{a sre~anja, saj se
do konca avgusta, v ~asu dopustov, skupine ne
sestajajo.
Ob koncu smo si izmenjali majhna darila, ki jih
imamo razstavljena v sobi, kjer se sre~ujemo ~ez
leto. Tako nas spominjajo na lepe trenutke in {e
posebej na darovalce.
Vsi ~lani smo enotni, da gre posebna zahvala
predstavnikoma Lovske dru`ine Menge{, Milanu
Jen~i~u in Ivanu Mu{i~u, ki sta nam omogo~ila
sre~anje pri lovski ko~i ter menge{kemu `upanu
Toma`u [tebetu za tople pozdravne besede. Vse
~lane je prijetno presenetil, ko je vsakemu podaril
kozar~ek medu, kar je {e dodatno popestrilo
sre~anje. Ne smemo pa pozabiti na zahvalo Francu
Zabretu, ki je poskrbel za okusno pojedino.
Lepo je bilo videti sre~ne in zadovoljne obraze
na{ih ~lanov. Tako je bil povrnjen ves trud, ki sva
ga menge{ki voditeljici vlo`ili v organizacijo
sre~anja.

Marta in Tatjana

MENG[AN
KAM SO [LI MILIJONI?
Nepotrebno zapravljanje
155 milijonov tolarjev smo ve~ ali manj vrgli stran.
Tako ugotavlja menge{ki Ob~inski odbor
Liberalne demokracije Slovenije (LDS). Res je, v
Meng{u imamo lep nov vrtec in prenovljeno ulico.
A vrtec bi lahko zgradili tudi brez dodatnih 80
milijonov tolarjev, Zavrti pa so danes na pogled
taki kot prej. Taki kot bi bili tudi, ~e bi zanje
zapravili le pet milijonov za cevi za plin, namesto
80 milijonov, s katerimi smo pla~ali mesece
nepotrebnih razkopavanj in z njimi povezane slabe
volje in jih resda komunalno dopolnili z opremo
katero drugi predeli Meng{a ne bodo dobili {e 50
let.
Zrcalo Meng{a, kot se imenuje glasilo, ki izhaja
pod pokroviteljstvom menge{kega LDS, je dobro
ponazorilo razliko med investicijami v ob~inah z
bolj preudarnim vodstvom in ob~ino Menge{:
»Gradnja vrtca je v Cerkljah je znesla 980 evrov
na m2, v Lukovici 1.064 evrov na m2, v Meng{u
pa 1.625 evrov na m2.« [e en citat iz glasila:
»Odgovoren star{ ne porabi vsega denarja za
nakup igra~, saj ve, da bo njegov otrok v ~asu
odra{~anja potreboval {e mnogo stvari in ne more

GLASBENA [OLA
DOM@ALE
Dom`ale, avgust 2004

RAZPISUJE PROSTA
MESTA ZA VPIS V
PRED[OLSKE SKUPINE:
Oddelek Dom`ale:
[tevilo prostih mest:
Pogoji:
Pred{olska glasbena vzgoja 15
leto rojstva 1999
Glasbena pripravnica
15
1. razred devetletke
Oddelek Mengeš:
Število prostih mest:
Pogoji:
Predšolska glasbena vzgoja 5
leto rojstva 1999
Glasbena pripravnica
8
1. razred devetletke

Vpis bo potekal v ponedeljek, 30. avgusta 2004 in
v torek, 31. avgusta 2004 od 10.-14. ure v Glasbeni
{oli Dom`ale, Ljubljanska cesta 61, Dom`ale.
VABLJENI!

ODDAJA POSLOVNIH
PROSTOROV

vi napi{ete / obvestila
si privo{~iti, da bi otrok zaradi nepreudarnega
ravnanja ostal prikraj{an za najnujnej{e.« Z
drugimi besedami, noben odgovoren `upan ne
bo po nepotrebnem porabil (vsaj) 155 milijonov
tolarjev, ~e ve, da jih bo ob~ina {e krvavo
potrebovala. Peter Gubanc, predsednik LDS
Menge{ meni, da bi s tem denarjem lahko obnovili
kar nekaj ulic, ki so zdaj brez kanalizacije, javne
razsvetljave, asfalta in plo~nikov. Druga mo`nost
je, da bi lahko zgradili prvo fazo {portne dvorane,
ki jo tudi `e dolgo ~akamo. Lahko pa bi jih vlo`ili
v obnovo Slovenske ceste na najbolj nevarnih
odsekih (propadajo~i plo~niki, nevarna kri`i{~a).
To so le tri »najnujnej{e« potrebe ob~ine, zagotovo
pa bi jih lahko na{teli {e kar nekaj.
To ne bo velika {portna dvorana!
Morda tudi gradnja prve faze {portne dvorane
zveni kot megalomanski projekt, a ne pomeni ni~
drugega kot to, da bodo z njo na{i otroci pri{li do
telovadnice, kot jo {ola potrebuje za izpolnitev
osnovnih pogojev {portne vzgoje (tudi v
devetletki). Hkrati bo lahko zadostila potrebam
{portnih dru{tev, ki so zdaj brez prostorov za
vadbo. Ob~inski svet se je `e davno tega zedinil,
naj se prvi koraki te gradnje pri~nejo, a se ne
zgodi ni~. Trditev, da gre za gradnjo ogromne
{portne dvorane, je ~isto zavajanje javnosti. Res

pa, da bo nova telovadnica zasnovana tako, da jo
bo pozneje (~e bo nastala potreba in se bodo na{la
sredstva), mogo~e tudi {iriti.
V minulem {olskem letu je bilo v menge{ki {oli
ve~ kot {eststo otok, devet generacij v 28 oddelkih.
Ti imajo na urniku skupaj ve~ kot sto ur telovadbe
na teden, v sedanji telovadnici jih lahko izvedejo
le dve tretjini, pa {e to le, ~e jo uporabljata po dva
oddelka hkrati. Premajhna je tudi za vadbo
rokometa. Tretjino ur telovadbe poteka v avli in
pomo`ni u~ilnici.
Tudi popoldan je telovadnica zasedena z
interesnimi dejavnostmi, pred njenimi vrati pa
~akajo na svojo prilo`nost za vadbo {e {tevilna
{portna in rekreativna dru{tva. Mnoga med njimi
morajo najemati drage prostore v {portnih objektih
bolj razvitih krajev in ob~in.
Da je nova telovadnica nujna, je o~itno. Prav tako
je o~itno, da se je razvoj na{e ob~ine nekako ustavil
na mrtvi to~ki. Ali kot pi{e Zrcalo Meng{a:
»Podjetnost sosedov se odra`a v {tevilnih novih
pridobitvah, ki bolj{ajo kakovost `ivljenja ob~anov.
Podobno kakovost bi si zaslu`ili tudi Meng{ani,
Topolci, Dobenci in Lo~ani.« Ob sedanjem vodstvu
ob~ine, ki ne spo{tuje niti sklepov ob~inskega sveta,
pa `al na{a prihodnost ni prav ni~ obetavna.

Bo{tjan Marinko

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKI gorni{ki klub skala
VABILO NA GORNI[KI POHOD
NA [KRLATICO 1. AVGUSTA 2004
ali la`je smeri in vrhove z izhodi{~em iz Vrat. Prijave na tel. 040 852350.
Odhod izpred ob~ine Menge{ v nedeljo, 1. avgusta 2004 ob 4. uri. Odhod na [kraltico izpred Alja`evega
doma v Vratih ob 5. uri. Od tam se bomo napotili pe{ do Bivaka IV, nato pa po lepi zavarovani plezalni
poti na vrh. [krlatica je drugi najvi{ji vrh v Sloveniji in ga odlikuje izredno lep pogled na okoli{ke
hribe, {e posebno na Triglav. Na vrhu [krlatice stoji skala{ki kri`. Ob 11. uri bo na vrhu kratka
sve~anost ob obletnici blagoslovitve novega kri`a, ki jo bo vodil triglavski `upnik g. France Urbanija.
Po povratku bo v kapelici sv. Metoda in Cirila v Vratih sv. ma{a (pribli`no ob 17. uri).
Na [krlatico (2738m) je okoli 11-13 ur izredno te`avne in naporne hoje. Na vrh se lahko povzpnemo
le po zavarovani plezalni poti. Kondicijsko slab{e pripravljenim in tistim z vrtoglavico zato tega izleta
ne priporo~amo. Priporo~amo ~elado in komplet za samovarovanje. Mislite tudi na to, da na poti ni
nobene mo`nosti za dodatno pija~o! Zagotovljen je prevoz in vodstvo izleta, za svojo varnost je
odgovoren vsak sam! V primeru slabe vremenske napovedi na predve~er odhoda pohod odpade.
Vabljeni na dru`enje, pogovor in gibanje v naravi.
Predsednik SDS Menge{, Toma` [tebe

Ob~ina Menge{ odda v najem ve~ poslovnih
prostorov, ki se nahajajo v sredi{~u Meng{a:
a) v drugem nadstropju poslovnega objekta
na Slovenski cesti 30. - poslovni prostor v
velikosti10,79m2
b) poslovni prostor v prvem nadstropju
poslovnega objekta na Slovenski cesti 28 v
Meng{u v velikosti 24,5 m2
c) poslovni prostor za gostinsko dejavnost na
Slovenski cesti 30, Menge{ v velikosti 175,05 m2
Informacije na tel. 7237-081
Ob~ina Menge{
24

MENG[AN

obvestila

Na podlagi 87. ~lena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, {t. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, {t. 14/04 in 34/04) in
Odloka o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave Ob~ine Menge{ (Uradni vestnik Ob~ine Menge{, {t. 5/99, 3/01) objavlja Ob~ina Menge{
JAVNI RAZPIS

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. PREDMET RAZPISA
Ob~ina Menge{ razpisuje oddajo v najem v letu
2004 izpraznjenih stanovanj (predvidoma eno
stanovanje).
Oblikovana bo ena prednostna lista.
Najemnina za dodeljeno neprofitna stanovanja bo
dolo~ena na podlagi Odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur.l. RS, {t. 23/00, 96/01 in 29/03) in Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS,
{t. 131/03).
Za 35 m2 veliko enosobno stanovanje, zna{a
najemnina za maj 26.113 SIT.
Najemniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo lahko
uveljavili pravico do zni`ane neprofitne
najemnine v skladu z Navodilom o na~inu
uveljavljanja zni`ane neprofitne najemnine za
upravi~ence do najema socialnega stanovanja
(Ur.l. RS, {t. 42/00) in Uredbo o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS, {t. 131/03).
Najemodajalec ima pravico vsakih pet let od
najemnika zahtevati, da predlo`i dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja. Pri dodelitvi stanovanja bodo
upo{tevani naslednji povr{inski normativi:
[tevilo ~lanov
gospodinjstva
1 – ~lansko
2 – ~lansko
3 – ~lansko
4 – ~lansko
5 – ~lansko
6 – ~lansko

Povr{ina
stanovanja
Od 20 m2 do 30 m2
Nad 30 m2 do 45 m2
Nad 45 m2 do 55 m2
Nad 55 m2 do 65 m2
Nad 65 m2 do 75 m2
Nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega ~lana gospodinjstva se
povr{ina pove~uje za 6 m2.
^e se upravi~enec strinja, se pri oddaji stanovanja
lahko upo{teva manj{a povr{ina na ~lana
gospodinjstva.

sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih
stanovanj tudi v kraju za~asnega bivali{~a.
Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozi~ka ali trajno pomo~ druge osebe,
lahko ne glede na kraj stalnega prebivali{~a,
zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja
tudi v drugi ob~ini, kjer so ve~je mo`nosti za
zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomo~ druge
osebe in zdravstvene storitve.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so
upravi~eni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih
po predpisih o podr`avljenju – prej{nji imetniki
stanovanjske pravice, ~e izpolnjujejo splo{ne
pogoje za upravi~enost do dodelitve neprofitnega
stanovanja po tem pravilniku.
2.2.
Prosilci so upravi~eni do dodelitve neprofitnega
stanovanja, ~e dohodek njihovega gospodinjstva
v preteklem letu ne presega:
Velikost gospodinjstva
1 – ~lansko
2 – ~lansko
3 – ~lansko
4 – ~lansko
5 – ~lansko
6 – ~lansko

% od povprecne
neto place v dr`avi
200 % (do 318.102 SIT)
250 % (do 397.628 SIT)
315 % (do 501.011 SIT)
370 % (do 588.489 SIT)
425 % (do 675.967 SIT)
470 % (do 747.540 SIT)

Za vsakega nadaljnjega ~lana gospodinjstva se
gornja lestvica nadaljuje s pri{tevanjem po
25 odstotnih to~k.
2.3.
Ostali splo{ni pogoji za upravi~enost do dodelitve
neprofitnega stanovanja:
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s
prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem
besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedolo~en
~as in z neprofitno najemnino ali lastnik ali
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, razen ~e je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedolo~en
~as, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed ~lanov gospodinjstva,
ni lastnik drugega premo`enja, ki presega 40%
vrednosti primernega stanovanja.

2. RAZPISNI POGOJI
2.1.
Upravi~enci za pridobitev neprofitnih stanovanj
v najem so dr`avljani Republike Slovenije, ki imajo
stalno prebivali{~e na obmo~ju ob~ine Menge{.

2.4.
^e eden ali ve~ prosilcev dose`e enako {tevilo
to~k glede na oceno stanovanjskih in socialnih
razmer, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega
stanovanja mladi in mlade dru`ine.

@enske in `enske z otroki, `rtve dru`inskega
nasilja z za~asnim bivanjem v materinskih
domovih in zato~i{~ih-varnih hi{ah, zaveti{~ih,
centrih za pomo~ `rtvam kaznivih dejanj, lahko

3. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilec, ki se `eli prijaviti na razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanje v najem, mora oddati vlogo
vklju~no s prilogami na posebnem obrazcu Ob~ine
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Menge{, ki ga dobijo v tajni{tvu Ob~ine Menge{,
Slovenska c. 30, Menge{, vsak delovni dan v
~asu uradnih ur. Obrazci bodo na voljo tudi
na spletni strani Ob~ine Menge{ www.menges.si.
Rok za oddajo vlog je do vklju~no 18.08.2004.
^e bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v dolo~enem roku dopolni z manjkajo~imi
listinami. Vloge prosilcev, ki v toku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaklju~ku
razpisnega roka, bodo s sklepom zavr`ene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v
najem morajo prosilci prilo`iti naslednje listine:
- izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in
socialno-zdravstvenih razmer, – izjavo o
premo`enjskem stanju prosilca in o`jih dru`inskih
~lanov (s podpisi vseh dru`inskih ~lanov oziroma
njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni ~lani gospodinjstva
dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk osebnih podatkov;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, kolikor
ne `ivi pri star{ih ali sorodnikih;
– odlo~bo o odmeri dohodnine za leto 2002 in
dokazila o skupnem neto dohodku gospodinjstva
v letu 2003;
– drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje
gmotne in socialno zdravstvene razmere,
Potrdila o dr`avljanstvu in potrdila o stalnem
prebivali{~u in {tevilu ~lanov gospodinjstva
pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj
neposredno od pristojnih dr`avnih organov.
4. SPLO[NE DOLO^BE
Strokovna slu`ba Ob~ine Menge{ bo preverjala
pravo~asnost prispelih vlog in njihovo popolnost.
Komisija, katero imenuje `upan Ob~ine Menge{,
bo prou~ila utemeljenost pravo~asnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, dokumentiranih
poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer
prosilcev.
Po prou~itvi in to~kovanju vlog bodo udele`enci
razpisa uvr{~eni na prednostno listo po {tevilu
zbranih to~k. Udele`encem razpisa bodo vro~ene
odlo~be o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo, z mo`nostjo prito`be, o kateri
odlo~i `upan ob~ine Menge{. Po re{itvi prito`be
bo javno objavljen seznam upravi~encev.
Informacije lahko dobite osebno v ~asu uradnih
ur v Upravi Ob~ine Menge{ ali po telefonu {t.
01-7237-182.
[tevilka: 360-04-9/2004
Datum: 16.07.2004

@UPAN OB^INE MENGE[
Mag. Toma` [tebe

MENG[AN
PROSTORSKI PLAN OB^INE MENGE[
Ob~inski svet Ob~ine Menge{ je na svoji 40. seji v mandatu
1998-2002 obravnaval osnutek odloka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Dom`ale za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih 1988,
1995, 1999 in 2000 (Uradni Vestnik Ob~ine Dom`ale {t. 9/86, 2/
90, 12/95, in Uradni vestnik ob~ine Menge{ 31/98, 7/99 in 1/
2000) – v nadaljnjem besedilu dolgoro~ni plan ob~ine oziroma
plan – in prostorskih sestavin srednjero~nega dru`benega plana
Ob~ine Dom`ale za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letih 1988, 1995, 1999 in 2000 (Uradni Vestnik
Ob~ine Dom`ale {t. 9/86, 2/90, 12/95, in Uradni vestnik ob~ine
Menge{ 31/98, 7/99 in 1/2000),– v nadaljnjem besedilu
srednjero~ni plan ob~ine oziroma plan, za obmo~je Ob~ine
Menge{ (Uradni vestnik ob~ine Menge{ {t. 8/99, 23. decembra
1999) v nadaljevanju prostorski plan ob~ine Menge{.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro~nega
in dru`benega plana se nana{ajo na:
- raz{iritev ureditvenih obmo~ij naselij in drugih
ureditvenih obmo~ij v ob~ini Menge{,
- opredelitev novih obmo~ij urejanja,
- spremembo na~inov urejanja,
- spremembo namenske rabe obmo~ij urbanisti~ne zasnove,
- uskladitev sprememb in dopolnitev planskih aktov z
dolgoro~no strategijo razvoja Ob~ine Menge{,
- uskladitev sprememb in dopolnitev planskih aktov z
obveznimi izhodi{~i prostorskih sestavin dolgoro~nega
plana R Slovenije,
- uskladitev dejanskega stanja v naravi z stanjem v planskih
dokumentih.

IZHODI[^A ZA SPREMEMBE
[tevilne individualne pobude za spremembo namenske rabe
kmetijskih zemlji{~ v stavbna zemlji{~a in pobude za druge
spremembe so bile izhodi{~e za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskega plana ob~ine Menge{.
Na podlagi dolo~il programa priprave je bil v letu 2000 v
okviru javnega razpisa izbrano podjetje Locus d.o.o. iz Dom`al
kot izdelovalec strokovnih podlag sprememb in dopolnitev
prostorskega plana ob~ine Menge{.

POGOJI ZA IZDELAVO
Sprejeti program priprave, je dolo~il organe in organizacije,
ki v postopku sprejemanja sprememb planskega akta na
podlagi zakona o planiranju v prehodnem obdobju podajo
najprej svoje pogoje, ki jih mora izdelovalec upo{tevati pri
pripravi osnutka sprememb prostorskega plana in nato svoje
soglasje k dopolnjenemu osnutku prostorskega plana, ko
preverijo upo{tevanje svojih pogojev pri pripravi dokumenta.
Izbrani izdelovalec strokovnih podlag je v za~etku leta 2000 zaprosil
za pogoje organe in organizacije dolo~ene v programu priprave.
Posamezni nosilci urejanja prostorai so v svojih pogojih
zahtevali izdelavo posebnih strokovnih podlag.
Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:
1. Strokovne podlage:Demografija, Strokovne podlage za
Ob~ino Menge{, izdelal prof.dr.Marko @erovnik v letu 2000
2. Strokovne podlage za poselitev v ob~ini Menge{; izdelal
Locus d.o.o., v decembru 2001
3. Strokovne podlage za podro~je varstva narave je izdelal
Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine v letu 2001
4. Strokovne podlage za varstvo kulturne dedi{~ine v ob~ini
Menge{ je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dedi{~ine v letu 2001.

IZHODI[^A SPREJETEGA PROGRAMA
PRIPRAVE
Sprejeti program priprave je podal izhodi{~a, ki jih je pri
pripravi sprememb prostorskega dela plana potrebno
upo{tevati.
Ta izhodi{~a so naslednja:
Pri izdelavi sprememb prostorskega dela plana, se uporabijo
vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte
ob~ine.
Dokument mora biti izdelan v obliki geoinformacijskega
sistema slojev in v skladu z obstoje~im geoinformacijskim
sistemom Ob~ine Menge{ in mora upo{tevati zadnja
priporo~ila Ministrstva za okolje in prostor, Urada za
prostorsko planiranje: projekt Onix in Osnutkom navodila
za pripravo digitalnih prostorskih planov.

STROKOVNE PODLAGE
a. strokovne podlage s podro~ja poselitve
Za potrebe utemeljitve {iritve stavbnih zemlji{~ ob spremembah
planskih aktov v ob~ini Menge{ so bile za podro~je poselitve
izdelane nove strokovne podlage. Te strokovne podlage, ki jih
je izdelal Locus d.o.o. Dom`ale v decembru 2001 so podlaga za
spremembe prostorskega plana ob~ine Menge{.
Strokovne podlage so med drugim analizirale naslednje
elemente naselij
- analiza pozidanosti stavbnih zemlji{~
- analiza obstoje~e namenske rabe zemlji{~
- analiza obstoje~ih faktorjev izkori{~enosti stavbnih zemlji{~

obvestila
-

analiza
analiza
analiza
analiza

pozidanosti posameznih morfolo{kih celot
obstoje~e eta`nosti
komunalne opremljenosti
oblikovalskih zna~ilnosti posameznih naselij

Navedene analize so podlaga za dolo~itev podrobne namenske
rabe in morfolo{kih celot, ki so podlaga za dolo~anje meril in
posegov v prostor.
b. Demografija, Strokovne podlage za Ob~ino
Menge{, izdelal prof.dr.Marko @erovnik v letu 2000
Za potrebe izdelave novega prostorskega plana ob~ine Menge{
so bile izdelane strokovne podlage, ki analizirajo gibanja
prebivalstva in dejavnosti v prostoru, kot podlaga za {iritev
naselij.
c. strokovne podlage s podro~ja varstva kulturne
dedi{~ine in naravnih vrednot
Za podro~je varstva kulturne dedi{~ine so bile uporabljene
strokovne podlage izdelane za potrebe sprememb planskih
aktov v ob~ini Menge{ v septembru 2001. Za podro~je
varovanje naravnih vrednot so bile uporabljene strokovne
podlage izdelane v februarju 2001.
d. ni~elno stanje okolja
Kot strokovna podlaga je bilo uporabljeno Ni~elno stanje
okolje, ki ga je izdelal Oikos d.o.o. iz Dom`al v letu 1999 za
potrebe sprememb PUP v ob~ini Menge{.
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH
SESTAVIN DOLGORO^NEGA PLANA OB^INE DOM@ALE ZA
OBDOBJE 1986-2000, DOPOLNJENEGA 1988 IN
PROSTORSKIH SESTAVIN DRU@BENEGA PLANA OB^INE
DOM@ALE ZA OBDOBJE 1986-1990, ZA OBMO^JE OB^INE
MENGE[, DOPOLNITEV 2002
Prostorske sestavine dolgoro~nega in srednjero~nega plana
ob~ine Menge{ se dopolnijo in uskladijo z obveznimi izhodi{~i
republi{kega plana in z vsebinami lokalnega pomena.
Za spremembo prostorskega plana ob~ine Menge{ je bilo
posredovanih 143 individualnih pobud, 21 pobud je
posredovala ob~ina, 21 pa je bilo ugotovljenih objektov, ki
so bili izven obmo~ij stavbnih zemlji{~.
Individualne pobude so bile upo{tevane le ~e so bile v skladu
z izdelanimi strokovnimi podlagami.
Na tem mestu navajamo ugotovitve strokovnih podlag, ki
ugotavljajo na podlagi analize stavbnih zemlji{~ v ob~ini 45
ha nepozidanih stavbnih zemlji{~ za stanovanja. Od tega
najve~ na Dobenem, kjer je ob izredno nizki gostoti 4 preb/ha
kar 12 ha prostih nepozidanih stavbnih zemlji{~.
Zato so pri pobudah za {iritev tega naselja upo{tevane pobude
za zaokro`itve manj{ih vrzeli ob cestah.
Naselje Loka ima 4,4 ha nepozidanih stavbnih zemlji{~ ob gostoti
32 preb/ha pozidanih stavbnih zemlji{~. V obmo~ju naselja Loka
se predlaga zaokro`itev razpr{ene gradnje v novo ureditveno
obmo~je predvsem z vidika sanacije le te in izkori{~enja
komunalne infrastrukture. Pri pobudah za {iritev tega naselja so
upo{tevane pobude za zaokro`itve manj{ih vrzeli.
Naselje Topole ima ob gostoti 23 Preb/ha 0.8 ha prostih
nepozidanih stavbnih zemlji{~ za stanovanjsko gradnjo.
Pri pobudah za {iritev tega naselja so upo{tevane pobude za
zaokro`itve manj{ih vrzeli in za dopolnilno gradnjo predvsem
doma~ega prebivalstva.
Menge{ ima 27 ha prostih nepozidanih stavbnih zemlji{~ za
stanovanjsko gradnjo ob gostoti 55 preb/ha pozidanih
stanovanjskih povr{in.
Od vseh naselj le Menge{ dosega predpisano gostoto
prebivalcev na hektar pozidanega obmo~ja namenjenega za
stanovanja, ki je podlaga za nadaljne {iritve naselij.
V ostalih naseljih je obstoje~e gostote potrebno pove~ati.
[iritve obmo~ij za stanovanjsko gradnjo so predlagane v
obmo~jih, ki so bodisi zaradi obstoje~e komunalne infrastrukture
smiselna za {iritev, bodisi predstavljajo ve~je vrzeli.
Pri teh predlogih so upo{tevane zasnove varstva naravnih
vrednot in je zato ve~je obmo~je na obmo~ju biv{e opekarne
predlagano za izvzem iz obmo~ja predvidenega za
stanovanjsko pozidavo. Kot nadomestilo pa se predlaga
obmo~je, ki predstavlja ve~jo vrzel med obmo~jem opekarne
in obstoje~im ureditvenim obmo~jem naselja.
Na celotnem obmo~ju ob~ine Menge{ je za spremembo
namembnosti za potrebe stanovanjske gradnje predlaganih
dodatnih 19 ha. To skupaj s {e prostimi obstoje~imi
povr{inami pomeni 54 ha zemlji{~ namenjenih stanovanjski
gradnji, ki {e niso pozidana.
Del teh pobud je bil kot individualna pobuda zavrnjenih, a so
delno vklju~ene v ve~ja obmo~ja, ki jih je ob~ina Menge{
predvidila za kompleksno gradnjo.
V okviru pobud ob~ine so pobude za manj{e zaokro`itve
ureditvenih obmo~ij, predvsem vrzeli, ki so nastale z
upo{tevanjem individualnih pobud.
Spremembe prostorskega plana so na podro~ju obmo~ij za
{port in rekreacijo, predvsem skakalni center na Gobavici, ki
pa ni usklajen s podro~jem varstva naravnih vrednot in z
varovanjem arheolo{kega najdi{~a na Gobavici.
Vsebinsko je prostorski plan usklajen z novimi izhodi{~i
stroke prostorskega planiranja o enotnih elementih, enotnih
grafi~nih znakih in enotni obliki prostorskega plana ob~ine
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ter izhodi{~i navodil za nov digitalni prostorski plan ob~ine,
ki jih Ministrstvo za okolje in prostor z izvajalcem podjetjem
LOCUS d.o.o., pripravlja kot nov pristop k ob~inskemu
prostorskemu planiranju. Predlagani osnutek tako slu`i tudi
kot primer dobre prakse ob~inskega planiranja ter kot primer
izdelave prostorskih planskih aktov v drugih slovenskih
ob~inah.
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana je v
celoti pripravljen v digitalni obliki s tehnologijo
geografskega informacijskega sistema (GIS). GIS je prostorski
informacijski sistem, ki omogo~a enostavno shranjevanje,
vzdr`evanje, povezovanje, vrednotenje in analize ve~ med
seboj neodvisnih lo~enih prostorskih vsebin. Preprosto
povedano predstavlja GIS prostorsko zbirko podatkov, ki
vklju~uje tako opisne (atributne) podatke kakor tudi grafi~ne
podatke v digitalni obliki. Na podlagi GIS se pripravi tudi
kvalitetna digitalna kartografska dokumentacijo. GIS je torej
predvsem orodje za podporo odlo~itvam in s ciljem
optimalnega gospodarjenja s prostorom z naslednjimi cilji:
- la`je in kvalitetnej{e upravljanje prostora
- optimalno odlo~anje v planiranju in vodenju organizacij,
ki upravljajo s prostorom
- zanesljive, kvalitetne in hitre informacije uporabnikom
prostora za posege in investicije
- hitrej{e in a`urno vodenje tematskih katastrov pristojnim slu`bam
- hitrej{i upravni postopki za pridobivanje informacij,
soglasij, strokovnih mnenj in dovoljenj
- vzpostavitev natan~ne slike lastni{tva v prostoru
Vse vsebine prostorskega plana so s pomo~jo GIS
digitalizirane v geoinformacijske sloje ter povezane v enotno
prostorsko zbirko podatkov, ki bo v bodo~e upravi,
strokovnim slu`bam in ob~anom omogo~ala hitrej{i dostop
do informacij.
Izjemno pomembno je tudi, da je prostorski plan usklajen z
novimi digitalnimi geodetskimi podlagami, predvsem novim
digitalnim katastrskim na~rtom Ob~ine Menge{. Na ta na~in je
omogo~ena direktna povezava med prostorskim planom in
podatki lastni{tva zemlji{~, kar omogo~a avtomatske
informacijske analize (npr. analiza lastnitva parcel v povezavi z
namensko rabo prostora, analiza nezazidanih stavbnih zemlji{~,
analiza ob~inske lastnine, analiza na~ina urejanja prostora ipd.).
Ob~inski svet Ob~ine Menge{ je osnutek odloka obravnaval
in ga posredoval v javno razgrnitev na svoji redni seji v mesecu
juliju 2002.
Javna razgrnitev je trajala od 28.7.2002 do 16.9.2002. Javna
razprava je bila 9.9.2002 v prostorih ob~ine Menge{.
Na podlagi sprejetih stali{~ do pripomb na 40. seji Ob~inskega
sveta ob~ine Menge{ dne 10.7.2002 je izdelovalec pripravil
predlog plana.
Ob~ina Menge{ je v prvi polovici leta 2003 zaprosila za mnenja
pristojne nosilce urejanja prostora.
Do konca februarja 2004 je ob~ina pridobila vsa potrebna
mnenja.
Za posamezne spremembe, ki niso imele pozitivnega mnenja
o usklajenosti z obveznimi izhodi{~i RS, je izdelovalec
pripravil dodatne utemeljitve, nakar je Ob~ina Menge{ v
februarju 2004 ponovno zaprosila za dopolnilna mnenja o
usklajenosti posameznih pobud z obveznimi republi{kimi
izhodi{~i.
Ponoven postopek usklajevanja za posamezne planske
spremembe je bil ponovljen v mesecu maju 2004.
14.5.2004 je Ob~ina Menge{ posredovala Vlogo za soglasje
vlade RS k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin planskih aktov ob~ine Menge{ z
obveznimi izhodi{~i prostorskih sestavin planskih aktov
Republike Slovenije.
Vlogi je prilo`ila vsa zbrana mnenja.
Vlada RS je 6.7. 2004 sprejela Sklep o ugotovitvi usklajenosti
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planskih aktov ob~ine Menge{ z obveznimi izhodi{~i
prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
171.~len 2.to~ka ZureP-1 dolo~a, da ob~ine lahko pripravljajo in
prejemajo spremembe in dopolnitve prostorskih delov planskih
aktov do uveljavitve strategije prostorskega razvoja RS.
Ob~inski svet Ob~ine Menge{ je na svoji 16. seji dne 14. 7.
2004, sprejel predlog Odloka o prostorskem planu ob~ine
Menge{, ki pri~ne veljati z objavo v Uradnem vestniku ob~ine
Menge{.

OPOMBA
Z zakonom o urejanju prostora (ZureP-1, Uradni list RS, {t.
110/2002 in 8/03) so se spremenili posamezni pojmi (npr.:
ureditveno obmo~je naselja z poselitveno obmo~je naselja,
zazidalni in ureditveni na~rt z lokacijski na~rt...)
Spremembe in dopolnitve plana ob~ine Menge{ so
pripravljene {e v skladu z prej{njim zakonom ( ZureP, Uradni
list SRS, {t. 18/1984) in v skladu z Navodilom o vsebini in
metodologiji strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov ob~in (Ur.l.SRS 20/85) zato je odlok v
tekstualnem in grafi~nem delu pripravljen v skladu z starim
ZureP in terminologija {e ni usklajena z novim ZureP.
Usklajenost prostorskih sestavin planskih aktov pa se
ugotavlja na podlagi novega ZureP.
Uporabi starih in novih pojmov se ni bilo mogo~e izogniti.

MENG[AN

obvestila / zahvala
Odgovori na pogosta vpraðanja v zvezi z vraðili vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje
Sredi maja 2004 je Ministrstvo za informacijsko družbo
objavilo odgovore na najbolj pogosta vprað a nja.
Povzemamo najbolj zanimiva. Povzel Tomaž ð t ebe,
pregledala Andrej Benkovið in Boris Kavð i ð .
1. Kdaj se lahko prið a kuje, da se bodo zað e la
vrað i la vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje? Vrað i lo vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje je vezano na odprodajo državnega deleža v družbi
Telekom Slovenije d.d., roka za odprodajo državnega deleža
pa Vlada RS zaenkrat ðe ni doloðila. Odprodaja državnega
deleža v družbi Telekom Slovenije d.d. je odvisna od
razmer na trgu in se verjetno ne bo izpeljala pred 2005.
Kupnina iz privatizacije je vir za poplaðilo oziroma vraðilo
vlaganj.
vlaganja
se
bodo
priznala?
3. Kakð n a
Poenostavljeno reðeno se bodo priznala vsa vlaganja, ki
so bila veðja, kot je bila sicerðnja prikljuðnina in prispevek
tedanjih Samoupravnih interesnih skupnosti za poðtni,
telegrafski in telefonski promet. Viðina vraðila se izraðuna
v skladu s 4. ðlenom ZVVJTO.
4.. Ali so obð i ne že v zamudi z zbiranjem
podatkov oz. do katere faze naj bi obð i ne že
imele zbrano dokumentacijo od vlagateljev?
Obðine, ki nastopajo kot upraviðenci (ðe je lokalna skupnost
sklenila pogodbo s PTT organizacijo) so bile z zakonom
zavezane k izdaji obðinskega odloka, ki naj bi podrobneje
doloðil naðin sestave seznama, naðin ugotavljanja itd. (6.
ðlen ZVVJTO). Kaj in do katere faze naj bi obðine že
imele zbrano dokumentacijo, je predvsem odvisno od
obðine same.V praksi je zaslediti, da so nekatere obðine
zelo pohitele s pripravljanjem seznamov, za kar pa ni
nobenih predpisanih rokov. Gre le za to, da si obðina
pripravi potrebno dokumentacijo, da jo bo lahko pravoðasno
vložila na pravobranilstvo, ko bo za to izdan javni poziv.
6.. Kdaj bodo sprejeta podrobnejð a navodila in
sprejeta enotna tabela, iz katere bo razvidna
við i na prikljuð n ine? Po naðih informacijah je komisija
že pripravila tabelo (glede na novelo Zakona), na podlagi
katere bo minister Gantar v kratkem izdal podzakonski
akt, in sicer predvidoma ð e decembra letos. ð e le po
uveljavitvi tega podzakonskega akta bo komisija objavila
javni poziv, kar pa se ne bo zgodilo pred januarjem 2004
(2005!? o.p.).
7. Kako je s krajevno pristojnostjo oddaje
zahtevka za vrað i lo; ali je to obð i na, v katero
sedaj sodi naselje, kjer živi upravið e nec, ali
obð i na, kamor je naselje sodilo v letu, ko je
obð a n vlagal v telekomunikacijsko omrežje?
Za oddajo zahtevka krajevno pristojna tista obðina, v katero
sedaj sodi posamezno naselje, pri ðemer je treba upoðtevati
tudi doloð b o 9. ð l ena ZVVJTO.
8. Ali se bodo pri vrað a nju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje upoð t evale tudi
pogodbe, ki so bile morebiti sklenjene pred
letom 1974? ZZVJTO namreð v 2. odstavku 4. ð l ena
govori o letu 1974, medtem ko spremembe zakona
spreminjajo 2. odstavek? S spremembami in dopolnitvami
ZVVJTO je res prið l o do ð r tanja zað e tnega datuma
postopkov vraðanja. Namen sprememb in dopolnitev
zakona je bil sicer ves ðas usmerjen v spremembo konðnega
datuma vraðanj, ne pa tudi zaðetnega. Vendar pa se je
slednji kljub temu spremenil zaradi spremembe celotnega
odstavka izvornega zakonskega doloðila. V tem smislu
bomo do nadaljnjega ðteli, da je zaðetni datum 1.1.1974;
tudi tabele, ki jih pripravlja komisija, ustanovljena po
doloðbah tega zakona in je pristojna za strokovne in
tehniðne naloge, izhajajoðe iz ZVVJTO, bodo pripravljene
v tej smeri.
9. Od kdaj (katerega datuma, ð e 1.1.1974 ni
veð doloðen) je ðteti, da je posameznik konðni
upravið e nec? Do nadaljnjega bomo ðteli, da je zaðetni
datum 1.1.1974; tudi tabele, ki jih pripravlja komisija,
ustanovljena po doloðbah tega zakona in je pristojna za
strokovne in tehniðne naloge, izhajajoðe iz ZVVJTO, bodo
pripravljene v tej smeri.
11.. Urad za lokalno samoupravo navaja tudi,
da naj bi se postopek doloð a nja sorazmernih
deležev vodil kot upravni postopek (po Zakonu
o upravnem postopku), zoper katerega ima
posameznik pravno varstvo; ali gre dejansko
za uporabo doloð i l ZUP, saj ZVVJTO tega ne
navaja izrecno? Lokalna skupnost lahko v svojem

predpisu doloði kakrðenkoli postopek, tudi uporabo Zakona
o sploðnem upravnem postopku.
12.. Ali naj obð i nski odlok o vrað i lih vsebuje
deleže, ð e pa spremembe zakona govorijo o
vrað i lih “v celoti”? ð e obð i na sprejema odlok po
uveljavitvi sprememb in dopolnitev ZVVJTO je smiselno,
da ta vsebinsko pokriva novo vsebino zakona, torej
vkljuð u je doloð b a o 100-odstotnem vrað i lu.
13. Kako je z rokom, v katerem mora obð i na
sprejeti ustrezni odlok - ali velja dvomeseð n i
rok od uveljavitve prvega ali spremenjenega
zakona? ZVVJTO je uvedel doloðbo o pripravi obðinskega
odloka, dvomeseðni rok za pripravo tega odloka se je
iztekel 5. septembra 2002.
14. Kako lahko podjetja in samostojni
podjetniki (s.p.) uveljavljajo pravico do vrað i l
vlaganj? ZVVJTO ne predvideva, da bi bila podjetja
upraviðenci do vraðila vlaganj. Drugaðe pa je v primeru
s.p., ki imajo status fiziðne osebe in so kot takðne lahko
upravið e nci do vrað i la.
15. Ali je PTT oziroma sedaj Telekom dolžan
na
zahtevo
obð i ne
dati
na
vpogled
dokumentacijo, ki bo podlaga za pripravo
zahtevka a vrað i lo vlaganj? ð e trti odstavek 8. ð l ena
ZVVJTO nalaga Telekomu Slovenije dolžnost, da komisiji
in upraviðencu, ki izkaže pravni interes, predloži vse
podatke, s katerimi razpolaga in omogoði vpogled v
dokumentacijo, ki se nanaða na vraðilo vlaganj.
16. Precej naroð n ikov je vložilo sredstva v
izgradnjo omrežja tudi po individualnih
pogodbah s PTT. Ali ti sami vložijo zahtevek
za vraðilo ali pa jih obðine vkljuðijo v svoje
sezname? Vsi posamezniki, ki so v preteklosti sklenili
sporazum oziroma pogodbo o vlaganju v
telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma
Slovenije d.d. (PTT organizacijami) ali s Samoupravnimi
in interesnimi skupnostmi za poð t ni, telegrafski in
telefonski promet, bodo po objavi javnega poziva sami,
kot fiziðne osebe vlagali svoje zahtevke na krajevno
pristojna pravobranilstva, torej jih obð i ne ne morejo
zastopati.
17. Ali boste pripravili enotno metodologijo z
ustrezno predpisano tabelo? Da, enotna tabela bo,
skladno z 2. odstavkom 5. ðl. ZVVJTO vsebovala: viðine
prikljuð n ine v posameznih ð a sovnih obdobjih in
geografskih obmoðjih PTT organizacij, prispevek za SIS
in srednji teðaj Banke Slovenije oziroma njene pravne
predhodnice za preraðun zneskov v DEM.
18. Kako vrednotiti lastno delo in vloženi material upravið e ncev v izgradnjo telefonskega
omrežja? Lastno delo in vloženi material bo mogoð e
povrniti le v primeru, da je bila v pogodbi vsebovana
doloðba o prispevanju lastnega dela in materiala s strani
obð a nov - bodoð i h naroð n ikov ter, da je zneske mogoð e
dokazovati s pogodbo, raðuni in drugimi verodostojnimi
listinami in dokumenti.
19. Osnova za vrað i lo je pogodbena vrednost ali bo k zahtevku potrebno priložiti pogodbe
ali drugo dokumentacijo, iz katere bo razvidno
plað i lo? Skladno z 8. ðlenom ZVVJTO lahko vlagatelj
zahtevka dokazuje obstoj pravice do vraðila vlaganj le s
pogodbo (iz 2. ðl. ZVVJTO).
21. V vseh teh letih je precej tedanjih
vlagateljev umrlo ali pa preneslo prikljuð e k
na drugo fizið n o osebo. Kdo je v teh primerih
upravið e nec? Upraviðenec je podpisnik pogodbe, ðeprav
je lahko vlagatelj zahtevka tudi oseba, ki ni pogodbena
stranka v primeru, ðe lahko državnemu pravobranilstvu
predloži dokaz o pravnem nasledstvu.
22. Nekateri naroð n iki so po sporazumu med KS
in PTT po dokonð a nju izgradnje plað e vali doloð e ne
zneske za izdajo soglasja; ali so tudi ti upravið e ni
do vrnitve sredstev? Predvidevamo da gre za situacijo, ko
so obðani že po zakljuðeni gradnji ðe dodatno pridobivali
telefonske prikljuðke. Do vrnitve sredstev je v sploðnem
upraviðen vsak, ki je za prikljuðek plaðal veð, kot je bila
obiðajna cena prikljuðka. eð je obðan sklenil pogodbo s krajevno
skupnostjo, katere predmet je gradnja telekomunikacijskega
omrežja oziroma pridobitev telefonskega prikljuðka, bo obðan
- naroðnik uveljavljal svoj zahtevek v okviru obðine. V tem
primeru ga bo morala obðina vkljuðiti na svoj seznam. eð pa
je bila sklenjena direktna pogodba s ptt bo zahtevek potrebno
uveljavljati na pravobranilstvu.
Zanimivosti
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Neba modrina se je za oblake skrila,
Ko si od nas se poslovila.
V ve~ni mir takrat si prestopila,
v na{a srca pa spomine zaklenila.
ZAHVALA
Potrpe`ljivo in tiho, kot je
`ivela, se je vdala objemu bele
svetlobe na koncu svoje
`ivljenjske poti na{a mama,
babica, prababica, ta{~a in
svakinja

Rozika Malus
Vsem prijateljem, sosedom in
znancem, ki ste jo skupaj z nami
pospremili v njeno zadnje
domovanje, se iskreno
zahvaljujemo za izkazano
spo{tovanjem in izre~ena so`alja
ter podarjeno cvetje in sve~e.
[e posebno zahvalo pa izrekamo
osebju Doma po~itka Menge{ za
vso skrb in nego, menge{kim
godbenikom in lo{kim gasilcem,
gospodu `upniku za opravljen
obred, kolektivu Filca d.d.
Menge{ ter pevcem mo{kega
zbora Zvon in prapor{~akom.
Hvala vsem
Vsi njeni

MENG[AN

novice / zanimivosti
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