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URADNI VESTNIK
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št.: 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl
US), 41 in 46. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št.: 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09), ter 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 30. redni seji, dne 21. januarja
2009, sprejel

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št.: 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl
US), 41 in 46. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št.: 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09), ter 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 30. redni seji, dne 21. januarja
2010, sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

ODLOK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA
VRTEC MENGEŠ

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mengeš
(v nadaljevanju: odlok, Uradni vestnik Občine
Mengeš, št.: 20/97 in 5/08), se spremeni 2.
odstavek 14. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.«.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mengeš (v nadaljevanju:
odlok, Uradni vestnik Občine Mengeš, št.: 18/96,
7/07 in 4/08) se spremeni drugi odstavek 16.
člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.«.

2. člen
V svet zavoda, v katerem imajo delavci tri
predstavnike, delavci najpozneje do 11.02.2010
izvolijo še dva svoja predstavnika.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli iz enote
vrtca in izmed upravno-administrativnih ter
tehničnih delavcev, in sicer:
- iz enote vrtca Gobica: 2 predstavnika
pedagoških delavcev,
- iz enote vrtca Sonček: 2 predstavnika
pedagoških delavcev,
- izmed upravno-administrativnih ter
tehničnih delavcev: 1 predstavnik.«.

Svet zavoda nadaljuje delo do poteka mandata.
Članom sveta zavoda, ki so izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka in članom, ki so izvoljeni
na podlagi tega odloka, poteče mandat s potekom
mandata sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 259 -30/4
Datum: 21.1. 2010

0

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Župan
Franc Jerič

Številka: 258 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Župan
Franc Jerič

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
30. redni seji, dne 21. januarja 2010, sprejel
ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA
O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU
IN VZDRŽEVANJU LOKALNEGA
TELEKOMUNIKACIJSKEGA
INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
V OBČINI MENGEŠ
1. člen
Odlok o izgradnji, upravljanju in vzdrževanju
lokalnega telekomunikacijskega infrastrukturnega omrežja v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/2002) se razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 265 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) 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 30. redni seji dne 21.
januarja 2010 sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN
KULTURNIH PROJEKTOV DRUŠTVENE
KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI
MENGEŠ
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov društvene
kulturne dejavnosti v Občini Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 11/08, v nadaljevanju: pravilnik), se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:
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»3. člen
(opredelitev kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja)
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:
- vokalno glasbene dejavnosti,
- instrumentalno glasbene dejavnosti,
- dejavnosti gledaliških skupin,
- dejavnosti plesnih skupin,
- folklorne dejavnosti,
- dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine,
- galerijske dejavnosti,
- dejavnosti likovnih, fotografskih, filmskih,
multimedijskih skupin,
- literarne, recitacijske dejavnosti.
Vsak posamezni upravičenec lahko v svoji vlogi
navede samo štiri svoje dejavnosti iz prejšnjega
odstavka, pri čemer se dejavnosti iz osme oziroma devete alineje prejšnjega odstavka štejejo
kot ena dejavnost.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi: »Pravico
do kandidiranja za pridobitev sredstev na podlagi
tega pravilnika imajo kulturna društva, ki delujejo na področju Občine Mengeš in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih;
- imeti morajo sedež in področje delovanja v
Občini Mengeš;
- izkazati morajo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo;
- kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja
kulture;
- imajo urejeno evidenco o članstvu, ko gre
za organizacijsko obliko, ki temelji na
članstvu;
- imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega
programa oziroma dejavnosti,
- vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo
občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji
programov in namenski porabi sredstev, ki
so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega
proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo
prvič.«.
3. člen
Spremeni se peti odstavek 16. člena tako, da se
glasi: »Glede na število aktivnega članstva se
društva razporedijo v naslednje skupine:

0

Dejavnost

Velika skupina

Srednja skupina

Mala skupina

Vokalno glasbena dejavnost

22 in več

12 do vključno 21

manj kot 12

Instrumentalno glasbena dejavnost

50 in več

30 do vključno 49

manj kot 30

Dejavnost gledaliških skupin

15 in več

5 do vključno 14

manj kot 5

Dejavnost plesnih skupin

30 in več

20 do vključno 29

manj kot 20

Folklorne dejavnosti
Dejavnost ohranjanja kulturne
dediščine
Galerijska dejavnost
Dejavnost likovnih, fotografskih,
filmskih in multimedijskih skupin
Literarna in recitacijska dejavnost

30 in več

20 do vključno 29

manj kot 20

22 in več

12 do vključno 21

manj kot 12

15 in več

5 do vključno 14

manj kot 5

22 in več

12 do vključno 21

manj kot 12

22 in več

12 do vključno 21

manj kot 12

Spremeni se tč. a, 16. člena:
»a) programski in materialni stroški,
Preglednica z izračunom točk za posamezno dejavnost
Dejavnost
Velika skupina Srednja skupina Mala skupina
Odrasli pevski zbor
400
100
50
Otroški pevski zbor
100
50
25
Pihalna godba
750
500
250
Instrumentalno glasbena skupina
75
50
25
Gledališka dejavnost
200
150
100
Mažoretke
200
150
100
Plesne skupine
75
50
25
Folklorna skupina odrasli
400
150
100
Folklorna skupina otroška
75
50
25
Dejavnost ohranjanja kulturne
100
75
50
dediščine
Galerijska dejavnost
200
150
100
Dejavnost likovnih, fotografskih,
150
100
50
filmskih in multimedijskih skupin
Literarna in recitacijska dejavnost
60
40
20
Pri točkovanju se priznava društvom samo tista dejavnost, za katero da soglasje Izvršni odbor ZKD
Občine Mengeš.«.
Spremeni se tč. b, 16. člena:
»b) honorar strokovnih delavcev,
Preglednica z izračunom točk za posamezno šolsko uro vaje
Maksimalno število
šolskih ur vaj
120
40
40
180
120
120
40
90
40
70
70

Dejavnost

Vrednost
1 šolske ure
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T

Odrasli pevski zbor
Otroški pevski zbor
Instrumentalna skupina
Pihalna godba
Gledališka dejavnost
Mažoretke
Dejavnost plesnih skupin
Folklora odrasli
Otroška folklorna skupina
Dejavnost ohranjanja kulturne dediščine
Galerijska dejavnost
Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih in
40
1T
multimedijskih skupin
Literarna in recitacijska dejavnost
40
1T
Vrednost 1T za šolsko uro strokovne vodje velja samo za tista društva, ki lahko dokažejo dejanske
stroške strokovnega vodje.«.
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4. člen
Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen,
ki se glasita:
»17.a člen
(poročilo o izvajanju in realizaciji
dejavnosti in projektov)
Komisija ob vrednotenju programov, prireditev
in projektov, pregleda tudi poročilo o izvajanju
in realizaciji dejavnosti in projektov društev v
preteklem letu. V primeru, da društvo prijavljenega plana ni v celoti realiziralo, mora v poročilu
navesti, za kaj je porabilo prejeta sredstva.
Komisija na osnovi poročila in ocenjenega stanja
lahko določi korekcijski količnik, ki ga nato
upošteva pri izračunu točk za naslednje obdobje.
Praviloma je ta korekcijski količnik odstotek
realizacije potrjenih projektov.«.

in kvaliteto življenja v Občini Mengeš, ter
predstavlja spodbudo za nadaljnje strokovno
delo.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo iz proračuna
Občine Mengeš. Višino nagrade določi na predlog Odbora za družbene in društvene dejavnosti
Občine Mengeš (v nadaljevanju: odbor) Občinski
svet Občine Mengeš.

»17.b člen
(predložitev neresničnih
oz. zavajajočih podatkov)
Če komisija v postopku pregleda vlog, ki so
prispele na javni razpis ugotovi, da je vlagatelj
v svoji vlogi predložil neresnične oz. zavajajoče
podatke, se njegova vloga s sklepom izloči
iz nadaljnje obravnave in prepove kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu
občine.«.

4. člen
Pri predlaganju odbor upošteva:
- dijakovo oziroma študentovo aktivnost
na enem izmed omenjenih področij, le-to
utemeljujejo predlagatelji (športna, kulturna,
druga društva),
- uporabnost tematike projektne oziroma
raziskovalne naloge.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 260 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Župan
Franc Jerič

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
30. redni seji, dne 21. januarja 2010 sprejel
PRAVILNIK O PODELJEVANJU
TRDINOVE NAGRADE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek predlaganja in
podeljevanja Trdinove nagrade za dijake in
študente, ki so :
- s posebnimi prizadevanji in uspehi prispevali k delovanju športnih, kulturnih in drugih društev, ki delujejo na območju Občine
Mengeš,
- v študijskem oziroma šolskem letu izdelali
projektno ali raziskovalno nalogo s tematiko, ki je lahko temeljna podlaga za razvoj
0

3. člen
Za dijake in študente se lahko podeli največ tri
Trdinove nagrade.
II. PREDLAGANJE IN PODELJEVANJE
TRDINOVE NAGRADE

5. člen
Vsebino in čas trajanja razpisa za podelitev
Trdinove nagrade, na podlagi tega pravilnika,
določi odbor.
6. člen
Odbor vsako leto do 15. marca tekočega leta objavi javni razpis, ki med splošnimi pogoji zajema
tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
Trdinovo nagrado:
- potrdilo o šolanju,
- dokazilo o aktivnem udejstvovanju v delu
društva, oziroma projektno oziroma raziskovalno nalogo,
- kratek življenjepis,
- potrdilo o državljanstvu RS,
- dokazilo o stalnem prebivališču v Občini
Mengeš.
7. člen
Utemeljen predlog za podelitev Trdinove nagrade
posreduje društvo (športno, kulturno, drugo), ki
je registrirano za izvajanje svoje dejavnosti na
območju Občine Mengeš in posamezniki.
8. člen
Po poteku roka določenega za posredovanje
predlogov za podelitev Trdinove nagrade, odbor
utemeljene predloge pregleda in pripravi predlog
končnega izbora kandidatov. Predlog posreduje v
potrditev Občinskemu svetu Občine Mengeš.
9. člen
Trdinova nagrada se slovesno podeli ob
občinskem prazniku (29. maj – Trdinov dan).
10. člen
Strokovno-tehnična opravila v zvezi s podeljevan-

jem Trdinove nagrade opravlja Občinska uprava
Občine Mengeš.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš. Z dnem
začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju Trdinove nagrade
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št.: 23/97).
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 261 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 30. redni seji dne 21.
januarja 2010 sprejel naslednji
SKLEP
O POTRDITVI POROČILA KOMISIJE
O IZVEDBI REDNEGA LETNEGA
POPISA OSNOVNIH SREDSTEV
OBČINE MENGEŠ
1. Občinski svet potrjuje Poročilo Komisije
o izvedbi rednega letnega popisa osnovnih
sredstev Občine Mengeš, po stanju na dan
20.12.2009.
2. OU ponudi v odkup osnovna sredstva, ki so
v lasti občine Mengeš in sicer v Trdinovem
hramu in poslovnih prostorih najemnika
Maselj. V primeru zainteresiranosti najemnik pripravi gradivo za sejo OS. OU opravi
razgovor z lastniki zemljišč, kjer poteka trim
steza in pripravi gradivo za sejo OS, če bodo
razgovori sprejemljivi za vse partnerje.
3. OS potrdi inventurni manjko prikazan v
tabeli 2.8. Manjkajoča osnovna sredstva
nimajo sedanje vrednosti. Tabela se dopolni
z lokacijo soba 8001, inv, št. 0001526-kosilnica CTH 191, prikazano v odpisih pod tč. 3
tega gradiva.
4. Dve stanovanji v popisu osnovnih sredstev na lokaciji 1109, inv, št. 0001212 in
0001213, se brišeta iz evidence OS.
5. Osnovno sredstvo v sobi 1099, inv. št. 1009,
se ne odpiše.
6. Uniči – briše se inv. št. 0001096 v sobi 1105,
ne pa osnovno sredstvo.
7. Osnovno sredstvo evidentirano v sobi 8001,
inv. št. 0001526 se ne odpiše, ampak se s
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tem osnovnim sredstvom dopolni tabela
2.8.-inventurni manjko.
8. Po pridobitvi podatkov o lastništvu, se
tista obeležja in objekti, ki so v lasti občine
Mengeš vpišejo v register osnovnih sredstev
( tč. 4.6).
9. Osnovna sredstva zavedena v tč. 4.10 se
zavedejo v popisne liste in evidentirajo izven
bilančno.
10. Občinski svet soglaša s predlogi inv. kom.
v tč. 5. Predlogi se postopno realizirajo ob
soglasju in pomoči občinske uprave.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 255 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Občinski svet Občine Mengeš potrjuje Poročilo
Komisije o opravljenem pregledu in popisu
terjatev, obveznosti in denarnih sredstev na dan
31.12.2009.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 30. redni seji dne 21.
januarja 2010 sprejel naslednji
SKLEP
O SOGLASJU K SPLOŠNIM POGOJEM

-

-

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

-

Župan
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– na podlagi sklenjene pogodbe, se plača
9 oglasov, dva oglasa sta v smislu popusta
brezplačna,
za zakup oglasnega prostora za 6 mesecev
– na podlagi sklenjene pogodbe, se plača
5 oglasov, en oglas je v smislu popusta
brezplačen,
v času volitev imajo politične stranke 1
stran oglasnega prostora, v smislu popusta
brezplačno,
nekomercialni mali oglasi do 17 besed so
brezplačni,
zahvale ob nesebični finančni in materialni
pomoči občanov, organizacij ali društev s
sedežem v občini Mengeš, v primeru naravnih
in drugih nesrečah ter ob drugih izrednih dogodkih v velikosti 1/6 strani so brezplačne

V CENI NI VRAČUNAN DDV. Vse cene so
v euro.

Župan
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SKLEP
O POTRDITVI POROČILA O
OPRAVLJENEM PREGLEDU IN
POPISU TERJATEV, OBVEZNOSTI IN
DENARNIH SREDSTEV

0

Občinski svet Občine Mengeš soglaša s Splošnimi
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje
Občine Domžale, Občine Trzin in Občine
Mengeš.

Številka: 257 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 30. redni seji dne 21.
januarja 2010 sprejel naslednji

Številka: 256 -30/4
Datum: 21.1. 2010

ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA
PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA
OMREŽJA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 30. redni seji dne 21.
januarja 2010 sprejel naslednji
SKLEP O SPREJEMU CENIKA
OGLASNEGA PROSTORA GLASILA
MENGŠAN

NAČIN ODDAJE OGLASOV
Vsebino oglasa s svojim točnim naslovom in
davčno številko, odda uporabnik oglasnega
prostora v času uradnih ur v vložišču Občine
Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 262 -30/4
Datum: 21.1. 2010

Občinski svet Občine Mengeš sprejme
Cenik oglasnega prostora glasila Mengšan v
predloženem besedilu:
VRSTA OGLASA
Eur
KOMERCIALNI OGLASI
Cela stran (260 x 185 mm)
200,86
Pol strani (130 x 185 mm)
100,43
Tretjina strani (260 x 70 mm)
65,28
Četrtina oziroma 1/4 strani
50,21
(130 x 90 mm)
Šestina oziroma 1/6 strani
35,15
(90 x 65mm)
Osmina oziroma 1/8 strani
25,11
(60 x 65 mm)
OSMRTNICE IN ZAHVALE
1/3 strani po vertikali formata
35,15
(245 x 70 mm)
1/6 strani (120 x 70 mm)
Brezplačno
OBVESTILA, POVABILA, ČESTITKE
Do 30 besed
5,02
Vsaka nadaljnja beseda
0,05
Doplačilo za ceno komercialnega oglasa:
- objava na notranji strani naslovnice se poveča
za 20 %
- objava na zunanji zadnji strani naslovnice se
poveča za 40 %
Popust za ceno komercialnega oglasa:
- za zakup oglasnega prostora za 1 leto

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 30. redni seji dne 21.
januarja 2010 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI POSAMEZNE
TRDINOVE NAGRADE V LETU 2010
Višina posamezne Trdinove nagrade v letu 2010
je 1.200,00 EUR - bruto.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 264 -30/4
Datum: 21.1. 2010
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Župan
Franc Jerič

Župan
Franc Jerič

