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URADNI VESTNIK
Na podlagi 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 5/99, 3/01) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 27. seji dne 9.
novembra 2005 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU USMERITEV
ZA PRIPRAVO PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2006 IN NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV OBČINE
MENGEŠ ZA OBDOBJE 2006 2009
1. Za izdelavo NRP-jev 2006-2009 se
potrdijo naslednje investicije:
- Slovenska cesta
41,540 mio Sit
- Kamniška cesta
30,332 mio Sit
- IC_MT območje M28/3
11,628 mio Sit
- Slamnikarska
19.188 mio Sit
- Topole brunarica 1.500 mio Sit
- Topole avtobusna postaja
1.000 mio Sit
- Dobeno srednja cesta 7.000 mio Sit
Skupaj
112.188 mio Sit
2. V načrtu razvojnih programov
Občine Mengeš se zagotovijo sredstva
za ureditev prostorov Muzeja Mengša
v višini 20 mio SIT, sredstva za
protipotresno sanacijo Osnovne šole
Mengeš in sredstva za rekonstrukcijo
Grobeljske ceste.
3. Prostorski pogoji športne vzgoje
Osnovne šole Mengeš se zagotovijo
z razširitvijo telovadnice v športno
dvorano za dolgoročne potrebe OŠ
Mengeš ter za druge uporabnike do
izgradnje velike športno prireditvene
dvorane.
Številka:172-27/3
Datum: 9. 11. 2005
Občinski svet Občine Mengeš
Župan, mag. Tomaž Štebe
Obveščeni:

1. Uradni vestnik
2. Arhiv

Na podlagi 23. Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeššt.5/99)jeObčinskisvetObčineMengeš
na svoji 27. seji dne 09.11.2005 sprejel

2. člen
(1) Besedilo in kartografski del
sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta M5 Pokopališče Mengeš sta
sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z
ODLOK
spremembami in dopolnitvami ureditvenega
O SPREMEMBAH IN
načrta M5 pokopališče Mengeš
DOPOLNITVAH ODLOKA O
2. ureditveno območje sprememb in
UREDITVENEM NAČRTU M5 POKOPALIŠČE MENGEŠ ZA DEL dopolnitev UN M5
FUNKCIONALNE CELOTE Fc. IV 3. umestitev načrtovane ureditve v
prostor opis predvidene odstranitve
opis rešitev načrtovanih objektov in
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe površin opis namenske rabe načrtovanih
in dopolnitve ureditvenega načrta M5 objektov in površin lokacijski pogoji in
Pokopališče Mengeš za del funkcionalne usmeritve za projektiranje in gradnjo
celote FcIV, ki obsega naslednje parcele 4. zasnova projektnih rešitev prometne,
9/15, 287/32, 287/47, 290, 291, 2925/48, energetske, komunalne in druge
2925/49, 293/1, 293/2 k.o. Mengeš, v gospodarske infrastrukture
nadaljevanju spremembe in dopolnitve 5. rešitve in ukrepi za varovanje
(Uradni vestnik občine Mengeš št.:
), okolja, ohranjanje narave, varstvo
ki jih je izdelal arhitekt Majda Zupanič pod kulturne dediščine ter trajnostno rabo
številko projekta 21/05 v avgustu 2005 in naravnih dobrin
6. ukrepi za obrambo in varstvo pred
dopolnil v novembru 2005.
(2) Spremembe in dopolnitve ureditvenega naravnimi in drugimi nesrečami
načrta M5 Pokopališče Mengeš so sestavljene 7. načrt parcelacije
8. etapnost izvedbe
iz besedila in kartografskega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi (3) Kartografski del sprememb in
dopolnitev obsega:
priloge, ki so določene s tem odlokom.
(4)
list 1
načrt namenske rabe prostora
merilo 1:5000
načrt namenske rabe – prikaz javnih površin in
list 1.1
merilo 1:500
kulturne dediščine
list 2
načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
merilo 1:500
načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s
list 3
merilo 1: 500
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
prikaz prostorske ureditve, načrt lege objektov na
list 4.
merilo 1:500
zemljišču
načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi
list 4.1 elementi za oblikovanje objektov in prikaz višinske merilo 1:250
ureditve za župnijski dom
list
prikaz prostorske ureditve, načrt lege objektov na
merilo 1:500
4.1.1.
zemljišču – odstranitev obstoječega objekta
načrt lege objektov na zemljišču s tehničnimi
list 4.2 elementi za oblikovanje objektov in prikaz višinske merilo 1:250
ureditve - kurilnica, sanitarije
načrt lege objektov na zemljišču, razporeditev
list 4.3.
merilo 1:500
zelenih površin
načrt lege objektov na zemljišču, ureditev prometa
list 4.4.
merilo 1:500
– situacija in zbirni načrt komunalne infrastrukture
List 5. prostorski prikaz prostorske ureditve
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3. člen
Priloge spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta M5 Pokopališče
Mengeš so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega
akta, ki se nanaša na obravnavano
prostorsko ureditev;
3. o b r a z l o ž i t e v i n u t e m e l j i t e v
sprememb in dopolnitev;
4. strokovne podlage za pripravo
sprememb in dopolnitev;
5. smernice in mnenja pristojnih
nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju
in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki
so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega
načrta;
7. o c e n a s t r o š k o v z a i z v e d b o
lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja
občinskega lokacijskega načrta.
4.člen
(velikosti dopustnih odstopanj in
obvezna vsebina projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja)
(1) Odstopanja pri pripravi projektov
za pridobitev gradbenih dovoljenj za
novo predvidena objekta se omogoča
za tlorisne gabarite do deset procentov
(10%) in v okviru določenih gradbenih
linij in gradbenih parcel ter do deset
procentov (10%) za višinske gabarite
razen za določeno koto pritličja.
(2) Pri realizaciji lokacijskega načrta
so dopustna odstopanja od idejnih
zasnov poteka posamezne komunalne
infrastrukture, določenih s tem
lokacijskim načrtom, če bodo pri

0

nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
pridobljene rešitve, ki so primernejše
iz tehničnega ali okolje varstvenega
vidika, pri čemer pa se z njimi ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi in morajo z
njimi soglašati organi in organizacije, ki
jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Rekonstrukcija ostalih obstoječih
objektov na območju sprememb in
dopolnitev UN M5 Pokopališče Mengeš
je možna pod pogojem predhodnih
pogojev in usmeritev ter pozitivnega
mnenja pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
5.člen
Spremembe in dopolnitve skupaj s
prilogami so na vpogled na občini
Mengeš.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.
Številka: 172 – 27/3
Mengeš: 9. november 2005
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), Zakona
o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik občine Mengeš št. 5/99,
št. 3/01) je Občinski svet Občine Mengeš

na svoji 27. seji, dne 9. novembra 2005,
na predlog župana sprejel
ODLOK
O DOPOLNITVAH ODLOKA O
IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2005
1. člen
Odlok o izvrševanju proračuna Občine
Mengeš za leto 2005 (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 3/05) se spremeni
tako, da se na koncu 5. člena doda novi
3. (tretji) odstavek, ki glasi:
Prihodki iz naslova taks za
obremenjevanje vode in taks za
obremenjevanje okolja se v proračunu
oblikujejo, kot namenski prihodki,
ki se porabijo za namenske izdatke
opredeljene v posebnem delu proračuna,
na pododdelku »zbiranje in ravnanje
z odpadki« in »ravnanje z odpadno
vodo«. Neporabljena sredstva se lahko
prenesejo v naslednje proračunsko
leto.
2. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
Številka: 174-27/3
Datum: 9.11. 2005
Občinski svet Občine Mengeš
mag. Tomaž Štebe, župan
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