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URADNI VESTNIK
Na podlagi 18., 55., 57. in 96. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS
št 33/07) ter 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji
31. seji dne 25. februarja 2010 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN POPOLNITVAH
ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
ZA UREDITVENO OBMOČJE M22
V MENGŠU
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok
o zazidalnem načrtu za ureditveno območje M22
v Mengšu (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/01).
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, za
ureditveno območje M22 v Mengšu je izdelalo
podjetje ZUP d.o.o. iz Kranja pod št.projekta
20/08 z datumom oktober 2008.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za
ureditveno območje M22 v Mengšu vsebujejo
besedilo in kartografski del.
Besedilo obsega:
- besedilo odloka
Kartografski del obsega:
- 1. izsek iz grafičnega dela
planskih aktov
M 1:5000
- 2. prikaz lege prostorske ureditve
v širšem prostoru
M 1:2000
- 3. območje sprememb in dopolnitev
s prikazom obstoječega parcelnega
stanja
M 1:500
- 4. ureditvena situacija
M 1:500
- 5. priključevanje objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo
in javno dobro
M 1:500
- 6. načrt parcelacije
M 1:500
2. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za ureditveno
območje M22 v Mengšu se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:
»3. člen
Območje zazidalnega načrta M22 obsega naslednje parcele: 528/21, 528/5, 528/8, 528/7, 528/22,
528/23, 2961/2, 2961/21 vse k.o.Mengeš.
Velikost obravnavanega območja je 11950 m2.
Meja območja je razvidna iz grafične priloge list
3: Območje sprememb in dopolnitev z prikazom
obstoječega parcelnega stanja.«.
3. člen
V 4. členu se se tretji odstavek spremeni tako,
0

da se glasi:
»V predvidenem objektu na JV se bo opravljala
dejavnost VENDO PUŠNIK d.o.o., ki bo na tem
mestu opravljala poslovno trgovsko dejavnost
(skladišče, prodaja in pisarne).«.
4. člen
V 5. členu se besedilo za objekt 2 spremeni tako,
da se glasi:
»OBJEKT 2
Maksimalne dimenzije objekta
47,00 m x 22,00 m – 10%.
Kota pritličja ±0,00 = 311.20m n.v.
Kota slemena maksimalno 9.70m nad koto
pritličja.
Vertikalni gabarit K+P+1.«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Cestno omrežje
Dostop na ureditveno območje M22 bo skupen za
vse dejavnosti na obravnavanem območju.
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno
cesto Želodnik - Mengeš - Vodice na odseku
Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš (Ur.
l. RS, št. 48/04) določa deviacijo 1-30 ceste v
Tamiz v km 0,235 obvoznice v dolžini 93,00 m,
ki se navezuje na krožno križišče »Slovenska«.
V sklopu te deviacije je predviden priključek
za dostopno cesto na območje M22 .Normalni
prečni profil deviacije sestavlja asfaltno vozišče
2 x 3,30 m, enostranski hodnik 1,60 m, bankina
1,00 m.
Dostopna cesta na območju M22 bo širine 5.00
m z obojestranskim pločnikom 1,0 m. S te
dostopne ceste se izvede dostop do posameznih
objektov.
Upravljavec glavne ceste Želodnik – Mengeš
– Vodice na odseku Mengeš – Žeje (Ur.l.RS
št. 94/06) ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov
varstva pred hrupom za objekt in njegove
funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica
obratovanja obvozne ceste glede na že izvedene
oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu
izgradnje le-te.
Mirujoči promet
Vse dejavnosti morajo urediti parkirišča na
območju svojih gradbenih parcel.
Za dejavnosti, ki se odvijajo v obstoječih objektih je predvideno 43 parkirišč.
Predvideni objekt na JZ ima 16 PM ob objektu
in 28 parkirišč v kleti.
Predvideni objekt na JV ima 22 parkirišč ob

objektu in 19 parkirišč v kleti.
Na območju je predvidenih skupno 128PM.
Predvideni objekt na JV območja je možno za
potrebe zgradnje parkirišč podkletiti v celoti
Sprememba namembmosti dejavnosti, oziroma
določitev nove dejavnosti je možna v okviru
razpoložljivih parkirnih mest.
Odvajanje odpadnih vod
Vsi objekti, tako predvideni kakor tudi obstoječi
se bodo priključili na predviden nov zbirni
fekalni kanal, ki bo potekal pod cestnim telesom
na območju M 22, nato bo potekal južno in zahodno ob ograji območja . Nato bo kanal potekal
po predvideni dostopni cesti na območju individualne gradnje do Liparjeve ulice, kjer se priključi
na obstoječo kanalizacijo. Na predvideni kanal se
priključujejo tudi predvideni stanovanjski objekti
na območju zahodno od območja M22.
Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
Meteorne vode iz strešin se vodi direktno v
ponikovalnice preko peskolovov. Meteorne vode
iz cest, manipulativnih in parkirnih površin se
vodijo preko požiralnikov z LŽ mrežo in lovilcem olj in bencina v ponikovalnico.
Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti zagotovljena služnost za gradnjo in vzdrževanje na
vseh zasebnih zemljiščih preko katerih poteka.
Vodovodno in hidrantno omrežje
Novo predvideno vodovodno omrežje je zasnovano po obodu območja in se navezuje na
obstoječa vodovodna sistema ob Slovenski cesti
na V in Z na Liparjevi ulici. Na predvidenem
javnem vodovodu se namestijo nadzemni hidranti.
Interni vodovodni vodi in hidranti na območju
se prestavijo in zgradijo skladno z zahtevami
investitorja. Predvidena objekta se priključita
preko vodomernega jaška na javni vodovod.
Na predvideni vodovod se priključijo tudi
predvideni stanovanjski objekti na območju,
zahodno od območja M22.
Material za izvedbo javnega vodovoda mora biti
iz NL K9 EN 545 in PE 100 PO sist ISO 4427.
Za javno vodovodno omrežje mora biti zagotovljena služnost za gradnjo in vzdrževanje na vseh
zasebnih zemljiščih preko katerih poteka.
Za zagotovitev požarne varnosti se zagotovi
hidrantno omrežje s postavitvijo nadzemnih
hidrantov.
Elektroenergetsko omrežje
Na območju se že nahaja trafo postaja za potrebe
električnega napajanja, ki služi obstoječim
objektom.
Za predvidene objekte se predvidi napajanje iz
TP Hribarjeva.
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Zračni vod visoke napetosti (20kV), ki poteka
čez območje urejanja, se kablira.
Telefonsko omrežje
V območju M22 ni prostih telefonskih
priključkov. Zato je potrebno iz predvidenega
telefonskega kabelskega omrežja ob deviaciji
ceste v Tamiz, izvesti telefonsko kabelsko povezavo do predvidenih objektov.
Ogrevanje
Novo predvideni objekti se ogrevajo na zemeljski
plin. Na plinovodno omrežje se priključijo na
Liparjevi cesti.
Pri izgradnji plinovodnega omrežja na tem delu
Mengša se morajo vse dejavnosti, tako obstoječe,
kakor tudi predvidene priključiti na omrežje in
se ogrevati izključno na zemeljski plin.
Odpadki
Komunalne odpadke se zbira v za to namenjenih
kontejnerjih na območjih posameznih objektov
ob dostopni cesti.
Nevarne odpadke je treba zbirati ločeno in poskrbeti za njihovo odstranjevanje. Odstranjujejo
jih za to pooblaščeni zbiralci, predelovalci ali
odstranjevalci nevarnih odpadkov.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Etapnost izvedbe
Prvo etapo predstavlja izgradnja javnih komunalnih vodov in elektroenergetskega omrežja ter
dostopne ceste.
Drugo etapo pa predstavlja zgraditev posameznih
objektov, ureditev okolice objektov in priključitev
na infrastrukturno omrežje.«.
7. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom dodajo
nov drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se
glasijo:
»Investitorji na območju si morajo pridobiti pozitivno mnenje upravljavca vodovoda, kanalizacije
in izvajalca storitve odvoza komunalnih odpadkov na izdelano PGD in PZI dokumentacijo za
gradnjo javnih vodov kanalizacije in vodovoda
ter objektov.

8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Posegi izven območja zazidalnega načrta
potrebni za realizacijo zazidalnega načrta
Za potrebe navezave na elektro omrežje je
potrebno zgraditi kabel NN električnega voda
od TP Hribarjeva , plinovodni priključek od
Liparjeve ceste.
Za potrebe navezave na obstoječe komunalno
omrežje je potrebno zgraditi javno vodovodno
omrežje, ki se navezuje na vodovodna sistema, ki
potekata po Slovenski cesti in Liparjevi ulici in
javni fekalni kanal, ki se bo navezoval na javno
kanalizacijo omrežje na Liparjevi ulici.
Priključitev na javni vodovod, ki poteka ob Slovenski cesti in za katerega je v sklopu državnega
lokacijskega načrta za glavno cesto predvidena
rekonstrukcija je potrebno izvesti najkasneje ob
gradnji glavne ceste.
V kolikor se bo priključitev na obstoječi vodovod izvajala sočasno z gradnjo glavne ceste,
je investitor vodovoda dolžan vsa dela pisno
uskladiti z investitorjem oziroma upravljavcem
glavne ceste.«.
9. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
M22 Mengeš, je vsem zainteresiranim na vpogled v ustreznih službah uprave občine Mengeš
in na Upravni enoti Domžale.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja
pristojna inšpekcija.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 268 -31/4
Datum: 25.2. 2010

Župan
Franc Jerič

Investitorji na območju morajo zagotoviti
služnost javnim vodom, ki potekajo po njihovem
zemljišču in zagotoviti služnost dostopa za javna
komunalna vozila.
Vse posege v varovalni pas glavne ceste, ki
meri 25 m na vsako stran bo možno izvajati po
predhodnem soglasju Dars d.d., oziroma upravljavca ceste.
Investitorji v varovalnem pasu morajo od projektanta glavne ceste pridobiti izjavo o usklajenosti
projekta s projektom glavne ceste.«.
0

občine Mengeš na svoji 31. redni seji, dne 25.
februarja 2010 sprejel
ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA
NAČRTA ME 25 MALI MENGEŠ
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LN ME
25 – Mali Mengeš.
(2) Program opremljanja iz prejšnjega odstavka
vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša
merila za odmero komunalnega prispevka na
območju LN ME 25 – Mali Mengeš, ki ga
plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega
prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo se določajo na podlagi tega
odloka.
IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1.
člena tega odloka je izdelan za območje, ki se
ureja z Odlokom o LN M 25 – Mali Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 06/07)
(v nadaljnjem besedilu: območje ME 25).
(2) Program obravnava dve obračunski območji
za vsako fazo izgradnje infrastrukture posebej. Komunalni prispevek se tudi zaračuna
za vsako obračunsko območje posebej.
PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list. RS, št. 80/07) in 22. člena
Statuta Občine Mengeš ( Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet

3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo
oz. rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oz. posegi v infrastrukturo:
− prometna infrastruktura: izgradnja javne
ceste znotraj območja,
− javna razsvetljava,
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−
−
−
−
−
−
−

vodovodno in hidrantno omrežje,
fekalna kanalizacija,
meteorna kanalizacija,
plinovodno omrežje,
telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje
elektroenergetsko omrežje,
zunanja ureditev javnih površin na
območju.

S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka ter plačilom

nadomestitvenih stroškov za že zgrajeno infrastrukturo, se zavezancem prizna plačilo stroškov
uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.
PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne
dokumentacije)
Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je

Infrastruktura

Znesek
po projektih
48.099,32
3.899,05
75.000,00
8.000,00
50.000,00

Odkup zemljišč za ceste faza A
Odkup zemljišč za ceste faza B
Cestna infrastruktura faza A
Cestna infrastruktura faza B
Vodovod faza A
Vodovod faza B
Meteorna kanalizacija faza A

10.000,00
43.000,00

Meteorna kanalizacija faza B
Fekalni kanal faza A

0,00
55.000,00

Fekalni kanal faza B
TK faza A
TK faza B
Plin faza A
Plin faza B
NN faza A
NN faza B
JR faza A
JR faza B
Dokumentacija, rušitve faza A
Dokumentacija, rušitve faza B
Vrednost objekta in zemljišč izven območja za povezavo na cesto
ter dokumentacija faza A
Odkup zemljišč izven območja M25 za priključitev na cesto faza A
SKUPAJ BREZ POVRAČIL

7.000,00
10.749,31
2.203,46
24.173,28
2.116,15
25.000,00
5.744,45
11.000,00
2.000,00
92.992,90
17.605,10
22.738,00

Povračilo investicije v odkup zemljišč za cesto faza A brezplačni odstop zemljišč
Povračilo investicije v odkup zemljišč za cesto faza B brezplačni odstop zemljišč
Povračilo investicije v električno omrežje ( NN vodi) faza A
Povračilo investicije v električno omrežje ( NN vodi) faza B
Povračilo investicije v telekomunikacijsko omrežje ( TK vodi) faza A
Povračilo investicije v telekomunikacijsko omrežje ( TK vodi) faza B
Povračilo investicije v plinsko omrežje faza A
Povračilo investicije v plinsko omrežje faza B
SKUPAJ POVRAČILA
SKUPAJ OSNOVA ZA KOMUNALNI PRISPEVEK
- OBRAČUNSKI STROŠKI FAZA “A”
SKUPAJ OSNOVA ZA KOMUNALNI PRISPEVEK
- OBRAČUNSKI STROŠKI FAZA “B”
SKUPAJ FAZI “A” IN “B”
0

33.020,00
549.341,02

vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne
infrastrukture iz idejnih zasnov, primerljivih
stroškov izgradnje na območju občine Mengeš
in RS, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije, stroškov odkupa in rušitve
objekta izven območja za priključitev območja
na obstoječo infrastrukturo ter stroškov nadzora.
Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije, stroškov odkupa, rušitev in nadzora je po
posameznih vrstah infrastrukture naslednja:

Vir
Odlok o določitvi vrednosti … 18,77 EUR/m2
Odlok o določitvi vrednosti … 18,77 EUR/m2
Ocena investitor
Ocena investitor
Hidroinženiring, št. načrt. 40-889-00-2006, št. proj. P-21/03
+ ocena investitor
Hidroinženiring, št. načrt. 40-889-00-2006, št. proj. P-21/03
BNG d.o.o., št. nač. 597/06, št. proj. P-21/03 + ocena
investitor
BNG d.o.o., št. nač. 597/06, št. proj. P-21/03
BNG d.o.o., št. nač. 597/06, št. proj. P-21/03 + ocena
investitor
BNG d.o.o., št. nač. 597/06, št. proj. P-21/03
Evo d.o.o., št. nač. 06-046, št. proj. P-21/03
Evo d.o.o., št. nač. 06-046, št. proj. P-21/03
Proces d.o.o., št. nač. 110606, št. proj. P-21/03
Proces d.o.o., št. nač. 110606, št. proj. P-21/03
Evo d.o.o., št. nač. 06-046, št. proj. P-21/03
Evo d.o.o., št. nač. 06-046, št. proj. P-21/03
Evo d.o.o., št. nač. 06-046, št. proj. P-21/03
Evo d.o.o., št. nač. 06-046, št. proj. P-21/03
LN, PO, PGD in PZI, arheologija
LN, PO, PGD in PZI, arheologija
Ocena investitor - (izvedena cenitev!)
Ocena investitor - (izvedena cenitev!)

48.099,32
3.899,05
10.749,31
2.203,46
24.173,28
2.116,15
25.000,00
5.744,45
121.985,02
382.750,90
44.605,10
427.356,00
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5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč
oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero tistega dela komunalnega prispevka, ki se nanaša na območje ME 25, se
zavezancem obračunske stroške preračuna
na merske enote, t. j. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno
površino objektov.
(2) Celotno območje ME 25 je razdeljeno na
dve obračunski območji, ki sta enaki fazam
izgradnje (fazi »A« in »B«).
Obračunsko Obseg obračunskega
območje
območja
B1, B2, B5, B6, RP1, RP2,
B10, B11, B12, B13, B14,
B15, B16, B17, B18, B19,
Faza “A”
B20, B21, B22, B23, B24,
B25, B26, B27, B3, B4, B7,
B8, BT1, DM2, J1, L1, O1,
O2, R1, U1, V1, V2, V3 in V4
VR1, VR3, D1, DM, DM1 in
Faza “B”
VR2
Površine obračunskih območij so naslednje:
Faza A
Faza B
[m2]
[m2]
Stavbnih zemljišč 14.194,77
2.687,31
NTP

4.933,02

579,31

(3) Za vse stavbe na območju se komunalni
prispevek obračuna v celoti.
(4) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine
objekta (Cti) je naslednja:
Za prvo obračunsko območje (faza A):
Cena na enoto površine
Cpi A

€/m2
26,96

Cti A

77,59

Za drugo obračunsko območje (faza B):
Cena na enoto površine
Cpi B

€/m2
16,60

Cti B

77,00

(5) Vrednostim Cpi A in B ter Cti A in B se
prištejejo še tako imenovani »nadomestitveni
stroški« za priključitev na že zgrajeno komunalno opremo glede na Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju
občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 05/2008)
(6) Nadomestitveni stroški za priključitev na
že izgrajeno komunalno opremo (Cpi-nadomestitveni in Cti-nadomestitveni (za fazo
A in B)), kjer so Cpio 21,38 EUR/m2 in
Ctio 71,97 EUR/m2, Dpio 0,4 ter Dtio 0,6,
0

glede na 9. člen Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine
Mengeš, se izračunata po formuli:
Cpi-nadomestitveni = površina parcele * Cpio
(21,38 EUR/m2) * Dpio (0,4) * 0,5
Ctpi-nadomestitveni = neto tlorisna površina *
Ctio (71,97 EUR/m2) * Dtio (0,6) * 0,5
(7) Za obračun komunalnega prispevka na
območju M25 v skladu z 11. členom tega
odloka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz 4.
Odstavka tega člena, faktorja deleža parcele
in neto tlorisne površine Dpi in Dti sta oba
0,5 (Dp + Dt = 1).
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega
prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan sprejetja tega
odloka.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Izgradnja infrastrukture je predvidena v naslednjih terminih:
InfraRok
Priključeni
struktura izgradnje objekti v
funkcionalnih
enotah
B1, B2, B5, B6,
RP1, RP2, B10,
B11, B12, B13,
B14, B15, B16,
B17, B18, B19,
B20, B21, B22,
Faza A
31.12.2015
B23, B24, B25,
B26, B27, B3, B4,
B7, B8, BT1, DM2,
J1, L1, O1, O2, R1,
U1, V1, V2, V3
in V4
VR1, VR3, D1, DM,
Faza B
31.12.2015
DM1 in VR2
ZAVEZANCI ZA PLAČILO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega
prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
je investitor, ki bo na območju LN M 25 Mali
Mengeš gradil objekte.
OPREMLJENOST STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)

Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno
zemljišče znotraj obravnavanega območja po
izgradnji infrastrukture iz 5. člena tega odloka.
IZRAČUN IN ODMERA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega
prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za
vsako novo gradnjo stavbe na območju LN ME
25 Mali Mengeš, rekonstrukcijo ali gradnjo po
rušenju obstoječega objekta.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri
glede na dva kriterija:
• površino gradbene parcele zavezanca
in
• neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta
gradbenih konstrukcije oz. načrta arhitekture
v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka, ki se nanaša
na območje ME 25 se določi po naslednji
formuli:
KP = (A(parcela) * Cp * Dp) + (K(dejavnost)
* A(tlorisna) * Ct * Dt) * i
pri čemer je:
• KP znesek komunalnega prispevka na
obračunskem območju,
• A(parcela) površina parcele,
• Cp obračunski stroški, preračunani
na površino parcele na obračunskem
območju
• Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,5)
• Ct obračunski stroški, preračunani na
površino neto tlorisne površine objekta
na obračunskem območju,
• A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta,
• Dt delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka
(0,5),
• K(dejavnost) faktor dejavnosti (min.
0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno
drugače, se šteje, da je K(dejavnost) enak
1,0),
• i faktor indeksacije, pri odmeri komunalnega prispevka se KP indeksira z
uporabo povprečnega letnega indeksa
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se
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uporablja datum uveljavitve programa
opremljanja.
(4) Faktorji CpiA in B, Cti A in B , Dpi in Dti
so določeni v 5. členu tega odloka, Kdej pa
v 12. členu tega odloka.
(5) Celotni komunalni prispevek, torej z
upoštevanimi nadomestitvenimi stroški za
priključitev na obstoječo infrastrukturo, se
izračuna na naslednji način:
KPc = KP + (Cpi-nadomestitveni + Cti-nadomestitveni)
Zgornja oznaka pomeni:
• KPc celotni izračunani komunalni prispevek
• KP del komunalnega prispeveka, ki se
nanaša na območje ME 25
• Cpi-nadomestitveni »nadomestitveni
stroški« za priključitev parcele na že
zgrajeno komunalno opremo glede na
Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine
Mengeš
• Cti-nadomestitveni »nadomestitveni
stroški« za priključitev neto tlorisne
površine objekta na že zgrajeno komunalno opremo glede na Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju občine Mengeš.
PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(faktorji dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne
vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri
izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji
faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem
prispevku:
Vrsta
Faktor
Dejavnost
objekta
(Kdej)
11

Stanovanjske stavbe

121

Gostinske stavbe

122
123
124
125
126
1274

0

1
1,3

Upravne in pisarniške
stavbe
Trgovske in druge stavbe
za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in
stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
Industrijske stavbe in
skladišča
Stavbe splošnega
družbenega pomena
Druge nestanovanjske
stavbe

1,2
1,2
1,2
1,2
0,9
1,15

13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje:za stavbe, ki
se gradijo za lastne potrebe Občine Mengeš in se
financirajo iz občinskega proračuna.
POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka
izda občinska uprava na zahtevo zavezanca,
ki vlogi za odmero komunalnega prispevka
priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme
obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po dokončnosti odločbe in
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Potrdilo
o plačanem komunalnem prispevku izda
občinski upravni organ po plačilu celotnega
prispevka.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja
investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami
upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih
priključkov (hišni priključki).

ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti
obeh strank.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 269 -31/4
Datum: 25.2. 2010

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US,
110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
občine Mengeš na 25. seji dne 25. februarja
2010 sprejel

(2) Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja možnost
priključitve na vso komunalno infrastrukturo
v rokih iz 7. člena tega odloka.

PRAVILNIK
za vrednotenje in
sofinanciranje programov
športa v Občini Mengeš

16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva
občinskega proračuna.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program
opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja
iz 1. člena tega odloka so na vpogled na
Občini Mengeš.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo
tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo
ureditvijo.
18. člen
(pogodba o opremljanju)
Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti
zgradil komunalno opremo na neopremljenem

1. člen
Predmet Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Mengeš (v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi Zakona o športu
in Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji ter po sprejetih programskih nalogah
zagotavlja Občina Mengeš za uresničevanje
javnega interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Mengeš
določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje
in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna,
namenjenih za sofinanciranje športnih programov v Občini Mengeš.
3. člen
Sredstva za športne programe, ki so opredeljeni
v 6. členu tega pravilnika in določeni v letnem
programu športa, se v okviru proračuna Občine
Mengeš izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi
javnega razpisa.
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4. člen
Izvajalci programov športa so:
- športna društva in klubi (ne velja za sekcije);
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge;
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošno koristne in
neprofitne;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa;
- vrtci in osnovne šole;
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni
program za invalide.
5. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa
imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz
prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da se pravočasno prijavijo na javni razpis
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske,
organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- da imajo za določene športne programe
organizirano redno dejavnost in vadbo, za
katero so registrirani in delujejo najmanj 35
tednov v letu.
Športna društva, klubi in zveze športnih društev
morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih, s sedežem v Občini Mengeš in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, o
plačani članarini (velja za športna društva)
in o registriranih tekmovalcih (velja samo
za izvajalce kakovostnega in vrhunskega
športa);
- da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
športa.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko
s svojimi programi za proračunska sredstva
lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah,
opredeljenih v 6. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
6. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa,
se iz proračuna Občine Mengeš sofinancirajo
naslednje vsebine športnih programov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0

športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
športna rekreacija;
kakovostni šport;
vrhunski šport;
šport invalidov;
izobraževanje, usposabljanje in izpopol-

njevanje strokovnih kadrov v športu;
znanstveno - raziskovalna dejavnost
založniška dejavnost;
velike mednarodne, državne, medobčinske
in občinske športne prireditve;
10. informacijski sistem na področju športa;
11. delovanje društev, športnih zvez in zavodov,
ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti
strokovne, organizacijske in razvojne naloge
v športu.
7.
8.
9.

Pogoji, normativi in kriteriji za vrednotenje in
sofinanciranje programov športa so navedena
v prilogi tega Pravilnika in so sestavni del tega
Pravilnika.
7. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je
odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev
v občinskem proračunu za področje športne
dejavnosti.
Sredstva za programe določene v letnem programu športa se v okviru občinskega proračuna
Občine Mengeš razdelijo izbranim izvajalcem
na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
1. Sprejem proračuna
2. Sprejem letnega programa športa.
3. Objava javnega razpisa.
4. Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje
prispelih predlogov.
5. Obravnava in priprava predlogov ter izdaja
sklepa o izboru.
6. Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in
reševanje morebitnih pritožb.
7. Sklepanje pogodb.
8. Spremljanje izvajanja pogodb in namenske
porabe proračunskih sredstev.
9. Obravnava in ocena poročil o odobrenih
programih.
9. člen
Letni program športa, ki ga sprejme Občinski
svet Občine Mengeš, po sprejetem proračunu,
pripravi občinska uprava.
V letnem programu športa se določi naslednje:
- programi športa iz 6. člena tega pravilnika,
ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem
letu;
- obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira
pri posameznih programih;
- deleži sredstev za posamezne programe.
10. člen
Javni razpis mora biti objavljen v 90 dneh po
sprejemu proračuna za tekoče proračunsko
obdobje, in sicer v skladu s sprejetim letnim programom športa za isto proračunsko obdobje.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega razpisa;
- subjekte, ki se lahko prijavijo na javni
razpis;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
športnih vsebin;
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa;
- merila za vrednotenje športnih vsebin;
rok, do katerega morajo biti predložene
vloge;
- datum odpiranja vlog;
- določitev obdobja za porabo sredstev;
- način dostave predlogov;
kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo
razpisno dokumentacijo;
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisju in
elektronskih medijih. Razpisni rok ne sme biti
krajši od petnajst (15) dni in ne daljši od trideset
(30) dni.
11. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov športa vodi tri članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan ali od njega pooblaščena
oseba Strokovna komisija je sestavljena iz:
- 1 člana, imenovanega izmed kandidatov
predlaganih s strani Odbora za družbene
in društvene dejavnosti, ki je predsednik
komisije,
- 2 članov, imenovanih izmed kandidatov,
predlaganih s strani izvajalcev športnih vsebin v občini, z ustrezno strokovno izobrazbo
oziroma izkušnjami.
12. člen
Vloga za sofinanciranje programov športa mora
biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi
javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici, z
navedeno oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
13. člen
Odpiranje prejetih vlog za sofinanciranje programov športa vodi strokovna komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
Nepravočasne in/ali nepravilno označene ovojnice se vrnejo vlagateljem.
14. člen
Na odpiranju strokovna komisija ugotavlja
pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog.
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O odpiranju vlog mora strokovna komisija sproti
voditi zapisnik, ki vsebuje :
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih
vlog;
2. imena oziroma naziv vlagateljev vlog in
vsebine, za katere so bile vloge oddane;
3. ugotovitve o popolnosti vlog;
4. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili
popolne vloge in poziv za dopolnitev;
5. podpis članov strokovne komisije.

-

15. člen
Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog, pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev je 8 dni.

20. člen
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
o prejema sklepa oziroma obvestila, na organ, ki
je sklep oziroma obvestilo izdal.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz
prejšnjega odstavka ne dopolni, se s sklepom
strokovne komisije zavržejo.
16. člen
Strokovna komisija opravi strokovni pregled
popolnih vlog ter jih ovrednoti na podlagi pogojev in meril iz priloge tega pravilnika. O pregledu
in vrednotenju popolnih vlog se vodi zapisnik,
ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev in
višino le teh.
Predlog prejemnikov sredstev in višina le teh, se
predloži občinski upravi, ki izda sklep o dodelitvi
sredstev posameznemu upravičencu.
17. člen
Občinska uprava je dolžna v roku 30 dni od
dneva odpiranja vlog, obvesti vse vlagatelje,
ki niso bili izbrani o odločitvi glede dodelitve
sredstev.
V obrazložitvi sklepa mora navesti razloge za
odločitev.
18. člen
Občinska uprava mora prejemniku sredstev
posredovati sklep o izboru in ga hkrati pozvati
k podpisu pogodbe.

-

-

določilo, da mora prejemnik sredstev ob
nenamenski porabi sredstev, le ta vrniti v
proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi;
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 ter
druge medsebojne pravice in obveznosti.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi vlagatelji.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena.
Organ, ki je sklep oziroma obvestilo izdal, mora
o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha
veljati Pravilnik za vrednotenje programov
športa v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 3/08).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 271 -31/4
Datum: 25.2. 2010
Župan
Franc Jerič

Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje.
19. člen
Za dodelitev sredstev se z občinsko upravo in
prejemnikom sklene pogodbe.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- naziv, naslov, davčna in matična številka ter
bančni račun prejemnika;
- vrste, vsebina in obseg programov (NAMEN
ZA KATEREGA SO BILA SREDSTVA
DODELJENA);
- čas realizacije programov;
- višina dodeljenih sredstev;
- terminski plan nakazil;
- način nadzora nad namensko porabo sredstev
in realizacijo programov;
0

Priloga:
Pogoji, normativi in kriteriji za vrednotenje in
sofinanciranje programov športa.
PRILOGA
POGOJI, NORMATIVI IN KRITERIJI ZA
VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI
MENGEŠ
I. POGOJI
Pravico do sofinanciranja programov športa
imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki so

opredeljeni v 4. členu Pravilnika za vrednotenje
in sofinanciranje programov športa v Občini
Mengeš in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da se pravočasno prijavijo na javni razpis
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske,
organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- da imajo za določene športne programe
organizirano redno dejavnost in vadbo, za
katero so registrirani in delujejo najmanj 35
tednov v letu.
Športna društva, klubi in zveze športnih društev
morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v občini in v njej
pretežno izvajajo svojo dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, o
plačani članarini (velja za športna društva)
in o registriranih tekmovalcih (velja samo
za izvajalce kakovostnega in vrhunskega
športa);
- da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
športa.
Dodatne pogoje in zahteve se opredelijo v letnem
programu športa, ki ga sprejme Občinski svet
Občine Mengeš.
II. NORMATIVI IN KRITERIJI
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE
IN ŠTUDENTOV
1.1 Interesna športna vzgoja
predšolskih otrok
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojno
izobraževalnega procesa in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih
programov za predšolske otroke z namenom
optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti,
posredovanja osnovnih gibalnih znanj in
spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti Lokalna skupnost
.lahko sofinancira: propagandno gradivo,
strokovni kader (v primeru, da se programi
izvajajo izven ur rednega delovnega časa),
najem največ 60 ur objekta za skupino z
največ 20 otroki.
1.1.1 Zlati sonček – program A in B
- Program se izvaja v organiziranih skupinah.(20 otrok = 1 skupina)
- Program je 60-urni
- Sofinancira se:
a) propagandno gradivo
1.1.2 Akcija »Naučimo se plavati«
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (10 otrok = 1 skupina).
- Program je 20-urni.
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- Sofinancira se:
a) strokovni kader
,
b) najemnina objekta.
		
1.1.3 Akcija »Ciciban planinec«
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (20 otrok = 1 skupina).
- Program je 60-urni.
- Financira se:
a) propagandno gradivo.
1.1.4 Športne dejavnosti, ki jih organizirajo
športna društva in drugi izvajalci – redna športna
vadba predšolskih otrok
- Program se izvaja v organiziranih skupinah ( 20 otrok = 1 skupina).
- Program je 60-urni.
- Sofinancira se:
a) strokovni kader,
b) najemnina objekta.
1.2. Interesna športna vzgoja
	šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti,
ki so prostovoljno vključeni v programe
športa. Lokalna skupnost lahko sofinancira:
propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in
državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader
za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na
skupino z največ 10 otroki in največ 80-urne
programe na skupino z največ 20 otroki in
največ 80 ur objekta.
1.2.1 Zlati sonček
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (20 otrok = 1 skupina).
- Program je 80-urni.
- Sofinancira se:
a) propagandno gradivo (tekmovalne
knjižice, priročnike in priznanja).
1.2.2 Krpan
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (20 otrok = 1 skupina)
- Program je 80-urni.
- Sofinancira se:
a) propagandno gradivo (tekmovalne
knjižice, priročnike in priznanja).
1.2.3 Naučimo se plavati:
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (10 otrok = 1 skupina).
- Program je 20-urni.
- Sofinancira se v primeru, če to ne
(so)financira Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport:
a) strokovni kader,
b) najemnina objekta.
1.2.4 Drugi 80-urni programi
- Program se izvaja v organiziranih skupinah ( 20 otrok = 1 skupina).
- Program je 80-urni.
- Sofinancira se:
0

a) strokovni kader,
b) najemnina objekta.
1.2.5 Šolska športna tekmovanja
na občinskem nivoju
- Program se izvaja v obliki občinskih
tekmovanj osnovnih šol.
- Vrednoti se organizacija in izvedba
šolskih tekmovanj na občinskem nivoju.
- Sofinancira se:
a) najemnina objekta,
b) dodatni stroški najemnine objekta, ki
so vezani na organizacijo tekmovanja na
občinskem nivoju,
c) stroški organizacije
1.3. Interesna športna vzgoja
	mladine
Interesna športna vzgoja mladine od 15. do
20. leta starosti je dejavnost mladih, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za največ 80-urne
programe na skupino z največ 20 mladimi
in največ 80 ur objekta.
- Program se izvaja v organiziranih skupinah ( 20 mladih = 1 skupina).
- Program je 80-urni
- Sofinancira se v primeru, če to ne
(so)financira Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport:
a) strokovni kader,
b) najemnina objekta.
1.4. Športna vzgoja otrok
	in mladine, usmerjenih v
	kakovostni in vrhunski šport
1.4.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 14.
leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski
športniki. Izvajalci teh programov morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge
zahteve za strokovno izpeljavo programov,
ki jih določi nacionalna panožna športna
zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport in Olimpijskem komitejem
Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti
športne zvrsti:
- cicibani, cicibanke
- mlajši dečki in deklice
- starejši dečki in deklice

240 ur
240 do 400 ur
300 do 800 ur

Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem objekta, strokovni kader, materialne stroške
programa, meritve in spremljanje treniranosti in
nezgodno zavarovanje.

1.4.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih
športnikov, starih od 15 do 18 oz. 20 let, ki so
usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so razdeljeni na
dve stopnji. Obseg treninga je odvisen od
specifičnosti športne zvrsti:
- kadeti in kadetinje
400 do 1100 ur
- mladinci in mladinke
400 do 1100 ur
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: najem
objekta in strokovni kader.
1.5. Športna vzgoja otrok in
	mladine s posebnimi potrebami
1.5.1. Športna vzgoja otrok
s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur
programa na skupino z največ 10 otroki in
najem objekta. Na lokalni ravni se izvajajo
programi prilagajanja otrok s posebnimi
potrebami na vodo, programi jahanja za
otroke s posebnimi potrebami, programi iger
z žogo in drugi podobni programi.
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (10 otrok = 1 skupina)
- Program je 80-urni
- Sofinancira se:
a) strokovni kader,
b) najemnina objekta
1.5.2. Športna vzgoja mladine
s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od
15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti
se sofinancirajo programi športne vadbe,
tekmovanj in tečajev in posebni programi
za posamezne vrste primanjkljajev oziroma
ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80 urni
program na skupino z največ 10 mladimi in
najem objekta.
- Program se izvaja v organiziranih skupinah (10 mladih = 1 skupina)
- Program je 80-urni
- Sofinancira se:
a) strokovni kader
b) najemnina objekta
1.6. Interesna športna dejavnost
študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna
sestavina njihovega življenja, ker pomeni
dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore
k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu
njegovega telesnega in duševnega zdravja
ter integriteti osebnosti.
- Program se izvaja v organiziranih
skupinah ( 20 študentov in študentk = 1
skupina).
- Program je 80-urni v okviru splošne
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športne vadbe in izbranih športnih panogah.
- Sofinancira se:
a) strokovni kader,
b) najemnina objekta.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilj športne rekreacije odraslih je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni
status, humanizirati človekovo življenje,
zmanjševati negativne posledice današnjega
življenja in dela ter s temi motivi pritegniti
čim večje število ljudi v redne oblike športne
dejavnosti.
- Vrednoti se 80-urni program redne
športne vadbe pretežno netekmovalne
dejavnosti (vadbena skupina redne
športnorekreacijske dejavnosti odraslih
starejših nad 20 let: ( 20 članov in članic
= 1 skupina).
- Sofinancira se:
a) strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let,
b) najemnina objekta.
Programi Velikost
sk.

Št.
ur

Št. točk/
skupino

Strok.
kader

Vsi
programi

20

80

100

0

Starejši
od 65 let

20

80

100

40

Poleg zgornje preglednice, se za vrednotenje programa uporabita še preglednici 1 in 2
iz priloge.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna
tekmovanja članskih ekip in posameznikov,
ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev
v programe vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v
uradnih tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira
najemnina objekta za največ 320 ur programa in sicer:
- 1 .liga 320 ur,
- 2. liga 280 ur,
- 3. liga 240 ur,
- 4. liga 200 ur.
- Vrednoti se največ 320-urni program
vadbe odraslih, ki dosegajo s kriteriji
zahtevan kakovosten nivo.
- Sofinancira se:
a) najemnina objekta,
0

Za vrednotenje programa se uporabijo preglednice številka 1, 2 in 3 iz priloge.
4. VRHUNSKI ŠPORT
Je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira
strokovni kader in najemnina objekta:
- Vrednoti se največ 1200 ur programa za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah in
v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katere
člani so kategorizirani vrhunski športniki.
- Dodatno se vrednotijo vrhunski športni dosežki
tekmovalcev oz. tekmovalk, ki so s svojimi rezultati po merilih in normativih OKS-ZŠZ dosegli
naziv kategoriziranega športnika. Merilo za
vrednotenje je veljavni seznam kategoriziranih
športnikov v Republiki Sloveniji na dan objave
javnega razpisa.
- Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo vsebine, ki se določijo z letnim
programom športa:
a) za vrhunske športnike v individualnih
športnih panogah največ 1200 ur programa,
b) v kolektivnih športnih panogah za
ekipe, katere člani so kategorizirani
vrhunski športniki, 1200 ur programa;
Vrhunski
šport

Št.ur

Individualni do 1200
športi
ur
Kolektivni
športi

do 1200
ur

Št.
točk

Bonus točke
Mednarodni
razred

500

100

800

100

Poleg zgornje preglednice, se za vrednotenje
programa uporabijo še preglednice 1, 2 in 3 iz
priloge.
5. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnostih, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom. Program se izvaja v organiziranih
skupinah v organizacijah invalidov.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80
urni programi na skupino z največ 10 invalidi,
sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni
kader.
- Vrednoti se 80-urni program redne
športne vadbe invalidov v organiziranih
skupinah (10 invalidov = 1 skupina).
- Sofinancira se:
a) strokovni kader, 			
b) najemnina objekta. 		
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE
IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov preko Inštituta za šport
pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez
ter preko nacionalnih panožnih zvez in drugih
izobraževalnih institucij za tiste programe, ki
so verificirani pri Strokovnem svetu za šport
Republike Slovenije.
- V okviru celotnega izobraževanja se
sofinancira:
a) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (I., II.,
III. stopnja usposobljenosti );
b) štipendiranje strokovnih kadrov;
c) šolanje študentov na Fakulteti za
šport.
Izobraževanje, usposabljenje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov
element
kotiza- kotizavrednotenja cija - cija programa:
dipl. stopnja
trener
2
* izobraževanje
(pridobitev
80
0
izobrazbe: točk
programi
FŠ)
* usposabljanje
(pridobitev
0
60
izobrazbe:
točk
programi
NPZ)
* izpopolnjevanje
20
20
(seminarji
žtočk žtočk
za pridobitev licence)

0

0

40
točk

20
točk

20
žtočk

10
točk

7. ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA
DEJAVNOST
Je izvajanje temeljne, uporabne in razvojne
raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ občine in države
se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, če te
raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oz. če je zagotovljen
sorazmeren delež drugih financerjev in prenos
znanstvenih izsledkov v prakso.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost,
informatika, založništvo
element vrednotenja
Točk / projekt
programa:
* Znanstvenoraziskovalna
80
dejavnost
* informatika
50
* založništvo
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kotiza- kotizacija - cija stopnja sodnik
1

20

8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Na osnovi predlogov, ki bodo uvrščeni v letni program športa, Občina Mengeš lahko sofinancira
dejavnost izdajanja in nabave strokovne literature, drugih periodičnih ter občasnih športnih publikacij
ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost,
informatika, založništvo
element vrednotenja
Točk / projekt
programa:
* Znanstvenoraziskovalna
dejavnost
* informatika

80

* založništvo

20

III. VREDNOTENJE PROGRAMOV
ŠPORTA
Osnova za vrednotenje programov športa je letni
program športa, ki ga sprejme Občinski svet
Občine Mengeš.
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz vsebin športnih programov, ki
so razdeljeni na nivoje. Število športnikov/nic v
vadbeni skupini okvirno določa preglednica 1,
potrebno število pa določi letni plan športa.

50

9. VELIKE MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE
IN OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj promocije športa ter z izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki niso sestavni del rednih tekmovalnih
programov nacionalnih panožnih zvez, so pa pomembne za popularizacijo športa.
Iz proračuna Občine Mengeš se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj,
državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem,
razen šolskih tekmovanj.

Vsak razpisani program vsebuje določen obseg in
element, ki se vrednoti (strokovni kader, objekt,
materialni stroški in drugo). Vrednost športnega
programa predstavlja izračunano število točk
vseh elementov, ki se vrednotijo.
Letni program športa lahko določi korekcijske
faktorje glede na:
- posamezno panogo in starostno kategorijo
udeležencev z vidika vrednotenja
strokovnega kadra in športnega objekta;
- specifičnosti panoge v okviru lokalne skupnosti
(kazalci razširjenosti in uspešnosti).

Športno rekreativne in promocijske prireditve
št.
št.
št.
št.
element vrednotenja programa:
udeležencev udeležencev udeležencev udeležencev
20 - 50
51 - 100
101 - 200
nad 201
* športne in rekreativne prireditve
20 točk
30 točk
40 točk
60 točk
(lokalni nivo)
* športne in rekreativne prireditve
(državni nivo)
40 točk
50 točk
70 točk
90 točk
* športne prireditve
(mednarodni nivo )
60 točk
80 točk
100 točk
* prireditve promocijskega značaja
0
0
40 točk
60 točk
Poleg zgornje preglednice, se za vrednotenje programov uporabita še preglednici 1 in 2 iz priloge.

Prednostne panoge se določijo izključno na
podlagi kazalcev o razširjenosti in uspešnosti
športnih panog in/ali na podlagi opredelitve
športnih panog (ali društva) v srednjeročnem
programu razvoja športa ob upoštevanju usmeritev nacionalnega programa športa v RS,
usmeritev lokalne skupnosti in doseženih uspehov. Razvrstitev po prednostnih panogah določa
letni program športa.

10. INFORMACIJSKI SISTEM NA
PODROČJU ŠPORTA

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu
glede na skupno število doseženih točk vseh
društev, ki so se prijavila na javni razpis in glede
na potrjeno višino namenskih sredstev za šport v
Občini Mengeš za proračunsko leto ter v skladu
z letnim programom športa, ki opredeljuje višino
in obseg sredstev za sofinanciranje športnih
programov.

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide,
ki so določeni z Zakonom o športu.
- Sofinancira se:
a) informacijske baze za potrebe lokalnih
skupnosti,
b) nakup tehnologije.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost,
informatika, založništvo
element vrednotenja
Točk / projekt
programa:
* Znanstvenoraziskovalna
80
dejavnost
* informatika
50
* založništvo

0

20

11. DELOVANJE DRUŠTEV, ŠPORTNIH
ZVEZ IN ZAVODOV, KI OPRAVLJAJO
NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI
STROKOVNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU
Športna društva kot osnovne športne organizacije
se na lokalni ravni združujejo v športne zveze.
Le-te in zavodi za svoje delovanje potrebujejo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov
in plače zaposlenih, ki se lahko sofinancirajo iz
proračuna lokalne skupnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira
delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter
zavodov na lokalni ravni.
Za sredstva za delovanje društev in športnih zvez
ter zavodov lahko kandidirajo samo društva,
športne zveze in zavodi s sedežem v Občini
Mengeš.

Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen
znotraj razpisane vsebine programa, za katerega
izkaže pogoje za izvajanje programa in s tem
dejansko nastajanje stroškov.

Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega
programa športa so:
a) obseg programa;
b) velikost vadbene skupine;
c) določitev števila točk za strokovni kader in
za najemnino objekta;
d) drugi elementi v skladu z usmeritvami
Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji.
a) Razvrščanje športnih panog skupine:
- 1. skupina: Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne
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-

-

panožne športne zveze za naslov državnega
prvaka. V to skupino se uvršča tudi alpiniste,
katerih športna dejavnost je prosto in športno
plezanje.
2. skupina: Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih športnih zvez za naslov državnega
prvaka.
3. skupina: Izvajalci različno športno-rekreativnih programov.
4. skupina: Drugi izvajalci (taborniki, skavti,
planinci, izvajalci miselnih iger …).

Za sofinanciranje programov športne vzgoje
otrok in mladine teh programov se lahko
smiselno uporabljajo merila, ki veljajo za druge
športne panoge oz. če za posamezno panogo
s temi pravili ni drugače določeno na podlagi
potrdila nacionalne panožne zveze.
Če sistem športne vzgoje otrok in mladine ni
potrjen s strani panožne zveze in za vse ostale
starostne kategorije v navedenih programih,
se ti programi vrednotijo kot 80-urni programi
za skupino z 20 udeleženci; sofinancira se
strokovni kader ter najem objekta, če panoga za
izvajanje svoje dejavnosti potrebuje objekt. Če
imajo športniki priznano kategorizacijo, se le-ta
upošteva pri končnem ovrednotenju športnega
programa.
Drugim društvom, za katere ni mogoče v celoti
uporabiti določila in vrednotenje po teh pravilih, izpolnjujejo pa pogoje za soudeležbo pri
sofinanciranju, se njihov program ovrednoti kot
program športne rekreacije, sorazmerno obsegu
izvajanja dejavnosti.
b) Kazalci za ugotavljanje razširjenosti
športne panoge ( preglednica 2):
- število članov s plačano članarino;
- število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi;
- razširjenost panoge na območju države (tekmovalni sistem ali prevladujoča panoga);
- olimpijska panoga oz. disciplina;
- razširjenost in tradicija v občini (število let
delovanja društva oz. razširjenost panoge);
- število mlajših selekcij.
c) Kazalci za ugotavljanje uspešnosti panoge
ali športnih dosežkov ( preglednica 3):
- nivo tekmovanja (kolektivni šport:: I., II.,
III. državna liga oz. v pokalu Slovenije in
regijski-področni nivo; individualni šport:
dosežena uvrstitev na državnem nivoju oz.
pokalu Slovenije);
- dosežena uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih (pokalno tekmovanje liga prvakov,
evropsko prvenstvu oz. pokal, svetovno
prvenstvo oz. pokal);
- število kategoriziranih športnikov.

0

Priloge:
- preglednica 1: Število športnikov/nic v vadbeni skupini
- preglednica 2: Kazalci za ugotavljanje razširjenosti in uspešnosti športnih panog oz. programov
društev
- preglednica 3: Kazalci za ugotavljanje uspešnosti panoge ali športnih dosežkov
Preglednica 1:
Število športnikov/nic v vadbeni skupini
1. stopnja 2. stopnja
Športna panoga
do 10 let
10-12 let
alpinizem,
šp.plezanje
avto – moto

3. stopnja
12-14 let

4. stopnja
14-16 let

5. stopnja
16-18 let

Člani/ce

atletika
badminton
balinanje
boks
gorski tek
hokej
jadr. padalstvo
karate
kegljanje
kolesarstvo
košarka
lokostrelstvo
nogomet
odbojka
plavanje
rokomet
smučanje
strelstvo
tenis
duatlon, triatlon
Namizni hokej
šah, ostali
Preglednica 2:
Kazalci za ugotavljanje razširjenosti in uspešnosti športnih panog oz. programov društev
Kazalci razširjenosti
Kriterij in število točk
število članov s
do 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
nad 200
plačano članarino
10
20
30
40
50
število registriranih
do 10
od 11 do 20 od 21 do 35 od 36 do 50
nad 50
tekmovalcev v NPZ
10
20
30
40
50
razširjenost panoge
vodilna
osrednja
redka
na območju države
30
20
10
olimpijska
da
ne
panoga
0
razširjenost in tradicija do 10 let
nad 10 do 20 nad 20 do 30 nad 30 do 40
nad 40
v občini (v letih)
10
20
30
40
50
število mlajših selekcij 2 selekciji
3 selekcije
4 selekcije
5 ali
več selekcij
20
30
40
50
Opomba: - NPZ: nacionalna panožna zveza
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Preglednica 3: 		
Kazalci za ugotavljanje uspešnosti panoge ali športnih dosežkov
Kazalci razširjenosti
Kriterij in število točk
kolektivni šport:
I. liga
II. liga
III. liga
regijski
nivo tekmovanja
–področni
100
80
60
40
individualni šport: dosežena
od 1.
od 4.
od 7.
od 11.
uvrstitev na državnem nivoju
do 3. m
do 6. m
do 10. m
do 16. m
100
80
60
40
dosežena uvrstitev na
od 1.
nad 8. m
mednarodnih tekmovanjih
do 8. m
100
50
število kategoriziranih
športnikov
Za vsakega kategorizir. športnika
pripada

Na podlagi 10. in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99,
3/01in 8/06 ) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 25. seji, dne 25. februarja 2010 sprejel
SKLEP
O OBVEZNI RAZLAGI 12. ČLENA
ODLOKA O PROSTORSKO
UREDITVENIH POGOJIH –
CENTER MENGEŠ
1.
Z legalno postavljenim objektom, ki ga opredeljuje 12. člen Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih – center Mengeš ( Uradni vestnik občine
Mengeš, št. 10/2002), so mišljeni vsi objekti
ne glede na njihovo namembnost ali velikost,
ki so bili zgrajeni z gradbenim dovoljenjem ali
pomožni objekti, ki so bili zgrajeni skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Upravno dovoljenje za gradnjo, kot ga opredeljuje 12. člen Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih – center Mengeš ( Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 10/2002), je dovoljenje, ki skladno s
predpisi s področja graditve objektov dovoljuje
gradnjo objektov.
Legalno zgrajen objekt je tudi objekt, ki skladno
s predpisi s področja graditve objektov izpolnjuje
pogoje za legalnost in ne potrebuje upravnega
dovoljenja s področja graditve objektov.

10 točk.

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 31. redni seji dne 25.
februarja 2010 sprejel naslednji

SKLEP
O PRISTOPU K OBMOČNEMU
RAZVOJNEMU PARTNERSTVU
SREDIŠČA SLOVENIJE

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANOV SVETA
ZAVODA VRTEC MENGEŠ

1. Občinski svet Občine Mengeš sprejema
sklep o pristopu k Območnemu razvojnemu
partnerstvu Središča Slovenije.
2. Občinski svet Občine Mengeš s tem sklepom pooblašča župana Franca Jeriča za
podpis Aneksa št. 2 k Pogodbi o vzpostavitvi
območnega razvojnega partnerstva Središča
Slovenije.

Občinski svet Občine Mengeš imenuje naslednje
predstavnike v Svet zavoda Vrtec Mengeš:
1. Milica Tomšič. Slamnikarska 12, 1234
Mengeš
2. Helena Šinkovec, Šubičeva 8, 1234
Mengeš
3. dr. Aleksander Sešek , Testenova 115, 1234
Mengeš
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 255 -31/4
Datum: 25.2. 2010

Številka: 267 -31/4
Datum: 25.2. 2010

Župan
Franc Jerič

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

0

20

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 31. redni seji dne 25.
februarja 2010 sprejel naslednji

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
vestniku Občine Mengeš.

Številka: 270 -31/4
Datum: 25.2. 2010

nad 16. m

Župan
Franc Jerič
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Župan
Franc Jerič

