URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 10/2007, 21. december 2007

URADNI VESTNIK
Na podlagi 26. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– prečiščeno besedilo) 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 13.
seji dne 20. decembra 2007 sprejel
ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI
MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične
takse v Občini Mengeš, oprostitve, način poročanja in
nadzor nad evidentiranjem turistične takse in njenim
odvajanjem.
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se
neposredno uporablja zakon, ki ureja spodbujanje
razvoja turizma.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN
OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
2. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse po tem odloku so
državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju
Občine Mengeš, izven svojega stalnega prebivališča,
uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti).
3. člen
Obveznosti plačila turistične takse za turista nastane
hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turistična taksa za prenočevanje).
Turisti so turistično takso dolžni plačati tudi v primeru,
ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje
razen, če zakon ali ta odlok ne določata drugače.
III. VIŠINA IN IZRAČUN
TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Višina turistične takse za zavezance iz prvega odstavka
3. člena je določena v sklepu.
IV. NAČINI PORABE SREDSTEV
TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek
proračuna Občine Mengeš. Namen porabe sredstev
se določi s proračunom.
V. NAČIN PLAČEVANJA
TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR

odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za
prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci, ki je določena v drugi alinei
prvega odstavka tega člena, vpisan razlog oprostitve.
7. člen
Osebe iz prejšnjega člena nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
na poseben račun Občine Mengeš.
Osebe iz prejšnjega člena so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu
iz priloge 1 tega odloka.
Poročilo so osebe iz prejšnjega člena dolžne pošiljati
vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na
prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo
pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
8. člen
V primeru, da oseba iz 7. člena tega odloka ne nakaže
pobrane turistične takse do 25. v mesecu za pretekli
mesec, je dolžna plačati zakonske zamudne obresti, ki
jih zaračuna finančna služba občinske uprave.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse ter vodenjem evidenc poleg pristojnega
davčnega organa opravlja tudi pristojni občinski
inšpekcijski organ v okviru svojih pooblastil.
Oseba iz 7. člena tega odloka je dolžna pristojnemu
občinskemu inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor
ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
VII. PRISILNA IZTERJAVA
TURISTIČNE TAKSE
10. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni
davčni organ po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja
spodbujanje razvoja turizma.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporabljati pa se
začne s 01.01.2008.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 123-13/4
Datum: 20. 12. 2007

Župan
Franc Jerič

6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev
za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja,
2. voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo
prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi
o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno
tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma
turista.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in
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Obrazec
POROþILO O PLAþANI TURISTIþNI TAKSI
ZA ______________________ (mesec, leto)
I. PODATKI O ZAVEZANCU
(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca, kmeta, društva)
_____________________________________________, davþna št. :________________________________________
(polni naslov)
Število sob:________________ Število apartmajev:_________________Število vseh ležišþ:______________
II. PODATKI O GOSTIH IN PRENOýITVAH
Število tujih gostov

Število domaþih gostov

SKUPAJ

Število noþitev

Znesek v EUR

III. OBRAýUN PLAýILA TURISTIýNE TAKSE
OBRAýUN
Turistiþna taksa (100 %)
Turistiþna taksa (50%)
SKUPAJ
Obraþunano turistiþno takso v znesku __________________EUR nakažite do 25. v mesecu za pretekli mesec na raþun
Obþine Mengeš 01272-0100001612, sklicevanje na številko po modelu ________ davþna številka zavezanca – leto.
Kraj in datum:______________________________

__________________________________

_____________________________

(ime in priimek kontaktne osebe)

(podpis odgovorne osebe)

OPOMBA: Zavezanec pošlje to poroþilo v enem izvodu na naslov Obþine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš (faks: 01 723
89 81) ali na elektronski naslov obcina.menges@menges.si s pripisom Turistiþna taksa/mesec____ . V skladu z 2. toþko 30. þlena
ZSRT je zavezanec dolžan en izvod obrazca posredovati tudi pristojnemu davþnemu organu.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo), 43.
člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – prečiščeno besedilo in 41/07 –pop.), 5. in 6.
člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98,
61/98, 19/99, 28/99 - popr., 127/03, 125/04 in 120/2005
Odl. US), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04 in 124/204), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/2007) in 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 13. seji dne 20 decembra 2007 sprejel
ODLOK
O ORGANIZIRANJU POMOČI DRUŽINI NA
DOMU V OBČINI MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranje pomoči družini na
domu, obseg storitev in olajšave ter oprostitve za
plačilo storitev.
2. člen
Pomoč družini na domu (v nadaljnjem besedilu:
pomoč na domu) obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
3. člen
Pomoč na domu se zagotavlja v okviru javne službe,
ki je organizirana kot redna dejavnost
Javna služba na območju Občine Mengeš se lahko
izvaja s:
- sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje navedenih
storitev in
- s podelitvijo koncesije.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar
uredita razmerje v zvezi z opravljanjem javne službe
in določita pogoje, pod katerimi mora koncesionar
opravljati javno službo, še zlasti pa:
- vrsto in obseg izvajanja storitve, za katere se
podeljuje koncesija
- začetek izvajanja koncesije,
- rok za odpoved koncesije,
- sredstva, ki jih za opravljanje storitve zagotavlja
koncedent.
4. člen
Osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ki imajo
stalno prebivališče na območju občine Mengeš ter tujci,
ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje na območju
občine Mengeš, so upravičenci do socialne oskrbe na
domu po tem odloku, če
- so stare nad 65 let ter lahko z občasno ali nekaj urno
dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in
telesno počutje tako, da jim institucionalno varstvo
ni potrebno;
- so mlajše od 65 let ter so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;
- imajo status invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih
invalidov I. kategorije ter so po oceni pristojne
komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar
jim uporaba storitve nadomešča institucionalno
varstvo.
Poleg oseb iz prejšnjega odstavka so upravičenci po
tem odloku tudi družine s kronično bolnimi otroki ali
otroki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno
varstvo.
II. OBSEG STORITEV
5. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste
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storitev:
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
6. člen
Za gospodinjsko pomoč iz prve alineje prejšnjega
člena, do katere je upravičenec upravičen v obsegu
praviloma največ 10 ur tedensko, se šteje:
- prinašanje enega pripravljenega obroka, oziroma
nabavo živil in pripravo enega obroka hrane,
- pomivanje uporabljene posode,
- osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z
odnašanjem smeti,
- postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Za pomoč pri vzdrževanju osebne higiene iz druge
alineje prejšnjega člena, do katere je upravičenec
upravičen v obsegu praviloma največ 6 ur tedensko,
se šteje:
- pomoč pri oblačenju,
- pomoč pri hranjenju,
- pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih
potreb,
- kopanje in umivanje.
Za pomoč pri ohranjanju socialnih stikov iz tretje alineje prejšnjega člena, do katere je upravičenec upravičen
v obsegu pravilo največ 1 uro tedensko, se šteje:
- družabništvo,
- pomoč za samopomoč,
- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom,
- spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
- informiranje ustanov, priprava upravičenca ter
njegove družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike
upravičencev določi socialna delavka, ki posamezni
primer obravnava.
III. CENA IN PLAČILO STORITVE
7. člen
Vrednost urne postavke pomoči na domu se določi
ob upoštevanju standardov in normativov socialno
varstvenih storitev.
Vrednost urne postavke posamezne storitve pomoči
na domu na predlog izvajalca javne službe določi
Občinski svet Občine Mengeš.
Cene se usklajujejo enkrat letno v skladu z rastjo cen
življenjskih potrebščin oziroma med letom, če doseže
rast življenjskih potrebščin več kot 5%.
8. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati celotne stroške storitve.
Zavezanci za plačilo storitev na domu po tem odloku
se poleg upravičenca iz 3. člena tega odloka še osebe,
ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki
izhaja iz samega zakona ali pogodbenega razmerja.
Višina plačila se izračuna na podlagi vrednosti
urne postavke in števila dejansko opravljenih ur pri
posameznem upravičencu.
IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE
PLAČILA STORITEV
9. člen
Upravičenec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova
plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve, lahko vloži pri centru za socialno delo
zahtevo za oprostitev plačila stroškov.
10. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča
Center za socialno delo Domžale po postopku in na
način, kot je to določeno po predpisih o socialnem
varstvu.

11. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela
storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora
o izvajanju pomoči na domu v skladu z zakonom o
socialnem varstvu.
Plačila storitve pomoči na domu so v celoti oproščene
naslednje skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor
o izvajanju storitve oziroma oseba, ki sklene dogovor
o izvajanju storitve, če:
- so prejemniki trajne denarne socialne pomoči po
zakonu o socialnem varstvu;
- so prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu
o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno
prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83);
- nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
- nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek
ne dosega meje socialne varnosti,
- ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih
dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči
druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema
dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek
upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in
postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar
skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska
prejetega dodatka.
12. člen
Poleg oprostitev iz prejšnjega člena se oprostitve in
olajšave plačila določijo v skladu z Uredbo o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije.
13. člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitve pomoči na
domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in
obremenitve nepremičnine v korist Občine Mengeš.
14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na
domu se lahko določi za določen čas, največ za dobo
enega leta.
15. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v
celoti oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali
najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti Centru za
socialno delo Domžale vsako spremembo, ki bi lahko
vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Center za socialno delo Domžale ugotovi, da sporočena
sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na
višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi
višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po
nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila
priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe,
ki bi lahko vplivale na višino oprostitve, ali je ne
sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan
povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih
okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi, od dneva
nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja
dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki
so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva,
ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri Centru za socialno delo Domžale
na obrazcu »Evidenca pomoči na domu«, ki obsega:
- evidenco dogovora,
- delovne naloge za laične delavce,
- vsebino pomoči,
- izvajalce storitev,
- evidenco opravljenih poti.
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17. člen
Z izvajalcem storitev pomoči na domu Občina Mengeš
sklene pogodbo.

Številka: 125-13/4
Datum: 20. 12. 2007

Župan
Franc Jerič

V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
Člane odbora je motil naslov pomoč družini na domu,
vendar pa je v zakonu o socialnem varstvu v prvem
odstavku 15. člena določeno, da pomoč družini po
tem zakonu obsega pomoč za dom, pomoč na domu
in socialni servis.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 124-13/4
Datum: 20. 12. 2007

Župan
Franc Jerič

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA ROJE
1.člen
16. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Roje (Uradni vestnik Občine
Domžale št. 5/98, 5/00, 7/00, Uradni vestnik Občine
Lukovica št. 4/98, 7/00, Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 2/99, 7/00, Uradni vestnik Občine Moravče
št. 4/98, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00) se
spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda
in predstavniki staršev.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni,
ta odlok in drugi predpisi, Pogodba o razdružitvi
premoženja bivše občine Domžale in pogodba o
razdružitvi skupnega premoženja Občin Domžale
in Trzin ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug
organ.
Svet zavoda pa odloča o sprejemu razvojno finančnega
načrta s konsenzom vseh ustanoviteljic.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja
- trije predstavniki delavcev zavoda
- trije predstavniki staršev
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti,
tako da občinski svet Občine Domžale imenuje dva
(dva) predstavnika, 1 (enega) predstavnika pa imenujejo preostale občine ustanoviteljice po vsakokratnem
medsebojnem dogovoru.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na
neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov
staršev navzočih na seji.«
2. člen
Ta Odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu
sprejmejo vse občine ustanoviteljice, uporabljati pa
se začne z 21.12.2007.
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PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SOCIALNIH POMOČI V
OBČINI MENGEŠ
I. SPLOŠNA DOLOČBA

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/1991, 45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 41.
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07- UPB5) 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 13. seji dne 20
decembra 2007 sprejel

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 43. in 100. a člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –prečiščeno besedilo
in 41/07 –pop.) 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 13. seji dne
20. decembra 2007 sprejel

1. člen
Ta pravilnik določa vrste in postopek dodelitve socialnih pomoči v Občini Mengeš ter upravičence do
socialnih pomoči.

II. UPRAVIČENCI
2. člen
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani
Občine Mengeš, ki imajo na območju Občine Mengeš
stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne
ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili
pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne
stiske.
Upravičenci so:
- občan, ki je prejemnik denarne socialne pomoči po
Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju: zakon), kot tudi občan, katerega dohodki ne presegajo
višine, ki jo za pridobitev denarne socialne pomoči
določa zakon, za več kot 100 %,
- družina, ki prejema denarno socialno pomoč kot
tudi družine, kjer dohodek na družinskega člana ne
presega višine denarne socialne pomoči po zakonu
več kot za 100 %,
- sorodniki umrlega, če gre za plačilo ali doplačilo
pogrebnih stroškov za pokojnika, ki je bil prejemnik
denarno socialne pomoči ali ko dohodek sorodnikov
umrlega ne presega 100 % cenzusa za izračun denarne socialne pomoči na družinskega člana.
III. VRSTE OBČINSKIH
SOCIALNIH POMOČI
3. člen
Občinske socialne pomoči po tem pravilniku so:
1. enkratna denarna pomoč,
2. izredna denarna socialna pomoč,
3. plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe na
domu,
4. plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem centru,
zavodu, stanovanjski skupini,
5. pomoč invalidom pri odpravljanju arhitektonskih
ovir,
6. pomoč pri prehrani učencev, dijakov in študentov,
7. pomoč pri pridobivanju socianih veščin otrok in
mladostnikov,
8. plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni kuhinji,
9. plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov.
4. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upošteva denarna socialna pomoč, ki jo občan prejema na podlagi zakona
ter vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona,
pri čemer niso izvzeti prejemki za oskrbo v tuji oziroma
rejniški družini, otroški dodatek in štipendije.
1. Enkratna denarna pomoč
5. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
- nakup šolskih potrebščin,

- nakup kurjave,
- nakup ozimnice,
- plačilo šole v naravi ali kolonije, če gre za
zdravstveno ali socialno ogrožene otroke,
- plačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne,
pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- plačilo tekočih stanovanjskih stroškov.
6. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč
iz prejšnjega člena tudi takrat, ko občan presega cenzus
po 2. členu tega pravilnika v primerih težje bolezni v
družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno
delo, elementarni nesreči ali smrti.
7. člen
Enkratna denarna pomoč se dodeli občanu v višini,
ki ne presega višine denarne socialne pomoči, če gre
za posameznika, oziroma dvakratne višine denarne
socialne pomoči po zakonu, če gre za družino.
Enkratno denarno pomoč se praviloma lahko dodeli
enkrat letno.
Denarna pomoč se občanu pravilom izplača na transakcijski račun upravičenca, razen v primeru, če izvajalec
storitev, s katerimi ima Občina Mengeš sklenjeno
pogodbo o vodenju postopkov, ne predlaga drugače.
2. Izredna denarna socialna pomoč
8. člen
Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na
premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim
ožjim družinskih članom, če so se le-ti znašli v izjemno
težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot
je smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče.
Višina izredne denarne socialne pomoči lahko znaša
do višine treh denarnih socialnih pomoči po zakonu
in se lahko izplača praviloma le enkrat.
3. Plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe na
domu
9. člen
Plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe na domu se
ureja po postopku in na način, določen z Odlokom o
organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje
plačil storitev (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
10/07).
4. Plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem centru,
zavodu, stanovanjski skupini
10. člen
Do plačila oziroma doplačila oskrbe v kriznem centru,
zavetišču, sprejemališču, zavodu, stanovanjski skupini
je upravičen občan, ki se je znašel v trenutni stiski
glede nastanitve in izpolnjuje pogoje po 2. členu tega
pravilnika ali je po mnenju izvajalca storitev, s katerimi
ima Občina Mengeš sklenjeno pogodbo o vodenju
postopkov, upravičen do navedene socialne pomoči.
Višina doplačila je odvisna od materialnih pogojev
občana in se obravnava enako kot pri nastanitvi v
institucionalno varstvo.
Sredstva se izplačujejo najdlje šest mesecev z
možnostjo podaljšanja, če se razmere niso spremenile.
Izplačujejo se iz postavke oskrbnine.
5. Pomoč invalidom pri odpravljanju arhitektonskih
ovir
11. člen
Invalid oziroma njegov družinski član je upravičen
do finančne pomoči pri odpravljanju ali rekonstrukciji
arhitektonskih ovir, če se na ta način bistveno izboljšajo
pogoji za socializacijo življenja in dela invalida.
Višina pomoči je odvisna od cene naprave, vendar
ne more biti višja od treh denarnih socialnih pomoči
po zakonu.
Pomoč se izplača za obdobje, določeno z določbo.
6. Pomoč pri prehrani učencev, dijakov in študentov
12. člen
Do plačila šolskih kosil so upravičeni učenci osnovne
šole na območju Občine Mengeš, v skladu z 2. členom
tega pravilnika. Pomoč se izplačuje za šolsko leto oz.
od odobritve pomoči. Višina plačila je odvisna od cene
šolskega kosila.
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13. člen
Osebe s statusom dijaka ali študenta, ki imajo na
območju Občine Mengeš stalno prebivališče in, ki
izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika, so
upravičene do doplačila šolske prehrane.
Pomoč se izplačuje za obdobje, določeno z določbo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena izkažejo status
dijaka oziroma študenta z veljavnim potrdilom o
šolanju.
Višino plačila določi občinska uprava glede na višino
sredstev, ki so za ta namen določena v proračunu
Občine Mengeš.
7. Pomoč pri pridobivanju socialnih veščin otrok in
mladostnikov
14. člen
Do pomoči pri pridobivanju socialnih veščin otrok
in mladostnikov so upravičeni otroci in mladostniki
do 18. leta starosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena
tega pravilnika.
Pomoč se izplačuje namensko izvajalcu za plačilo
storitev na podlagi odločbe o odobritvi sredstev v ta
namen in dokazil o izvedbi programa.
8. Plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni kuhinji
15. člen
Do plačila prehrane v javni kuhinji je upravičen občan,
ki se je zaradi materialne ali socialne stiske znašel v
situaciji, da si zaradi osebnostnih lastnosti prehrane
ne more zagotoviti na drugačen način in po zakonu ni
upravičen do denarne socialne pomoči.
Višina pomoči je odvisna od cene kosila v javni kuhinji,
ne sme pa presegati višine denarne socialne pomoči
po Zakonu.
9. Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov
16. člen
V primeru, ko je bil pokojnik prejemnik denarne socialne pomoči po zakonu in ni imel svojcev, ki bi ga bili
dolžni preživljati ter tudi ni imel premoženja, pokrije
pogrebne stroške v celoti ali delno občina.
17. člen
Pogrebni stroški se izplačajo neposredno na podlagi
računa pogrebnega podjetja, zmanjšanega za sredstva,
ki jih je pokojnik imel.
18. člen
Svojci pokojnika oziroma dediči so upravičeni do
doplačila pogrebnih stroškov, če so le-ti upravičeni do
denarne socialne pomoči po zakonu oz. izpolnjujejo
pogoje po 2. členu tega pravilnika.
O višini denarne pomoči odloča upravni organ na predlog, izvajalca storitev, s katerimi ima Občina Mengeš
sklenjeno pogodbo o vodenju postopkov, ne sme pa
praviloma presegati višine treh denarnih socialnih
pomoči po zakonu.
19. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik premoženja,
je občina upravičena zahtevati povračilo izplačanih
pogrebnih stroškov iz zapuščine pokojnika.
VI. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE
OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI
20. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči pri izvajalcu storitev, s katerimi ima Občina
Mengeš sklenjeno pogodbo o vodenju postopkov.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom ter tem
pravilnikom.
Izvajalec storitve, s katerim ima Občina Mengeš sklenjeno pogodbo o vodenju postopka preveri vse podatke
iz vloge in dokazil, pripravi obrazloženo mnenje ter ga
posreduje Občini Mengeš.
21. člen
O upravičenosti do občinske socialne pomoči odloča
občinska uprava v upravnem postopku. Pritožba ne
zadrži izvršitve odločbe.
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V. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 34/1998
in 6/2001).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 126-13/4
Datum: 20. 12. 2007

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 93/05) je
Občinski svet Občine Mengeš, na 13. seji, dne 20.
decembra 2007 sprejel
SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
1.
V Sklepu o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 88/06)
se v preambuli za besedilom »Občinski svet Občine
Vrhnika, na 16. izredni seji, dne 26.1.2006« in pred
besedo »sprejel« doda besedilo »Občinski svet Občine
Log - Dragomer, na 6. redni seji, dne 27. 6. 2007«.
2.
V 1. točki sklepa se za besedama »Občina Vodice«
črta beseda »in« in se doda vejica ter se doda med
besedili: »Občina Vrhnika« in »(v nadaljevanju občine
Ljubljanske urbane regije)« besedilo »in Občina Log
- Dragomer«.
3.
V točki 2 se v prvih treh alinejah nadomestijo številke,
in sicer: številka 25 se v prvi alineji nadomesti s
številko 26, številka 25 se v drugi alineji nadomesti s
številko 26 in številka 12 se v tretji alineji nadomesti
s številko 13.
4.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo v preambuli
navedene občine, veljati pa začne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 127-13/4
Datum: 20. 12. 2007

Župan
Franc Jerič

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in četrtega odstavka 23. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 93/05) je Občinski svet Občine Mengeš, na
13. seji, dne 20. decembra 2007 sprejel
SKLEP O SPREMEMBI
SKLEPA O USTANOVITVI SVETA
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
1.
V Sklepu o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije
(Uradni list RS, št. 88/06) se v preambuli za besedilom
»Občinski svet Občine Vrhnika, na 16. izredni seji, dne

26.1.2006« in pred besedo »sprejel« doda besedilo
»Občinski svet Občine Log - Dragomer, na 6. redni
seji, dne 27. 6. 2007«.
2.
V 1. točki sklepa se za besedama »Občina Vodice«
črta beseda »in«, doda vejica ter se doda med besedili: »Občina Vrhnika« in »(v nadaljevanju občine
Ljubljanske urbane regije)« besedilo »in Občina Log
- Dragomer«.
3.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo v preambuli
navedene občine, veljati pa začne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 128-13/4
Datum: 20. 12. 2007

Na podlagi 26. člena in drugega odstavka 50. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo) 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 13. seji dne 20. decembra
2007 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI VIŠINE TURISTIČNE TAKSE
ZA OBMOČJE OBČINE MENGEŠ
I..
Za celotno območje Občine Mengeš se ne glede na
sezonsko obdobje določi enotna turistična taksa v
višini 10 točk.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporabljati pa se začne
s 01.01.2008.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 129-13/4
Datum: 20. 12. 2007

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 13.
redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel naslednji
SKLEP
O NAKAZILU SREDSTEV ZA ODPRAVO
POSLEDIC NEURJA
Člani Občinskega sveta Občine Mengeš se odpovedujejo izplačilu sejnine za udeležbo na 13. redni seji dne
20.12.2007, v korist prizadetim občinam po neurju,
ki se nakažejo na transakcijski račun Prostovoljnega
gasilskega društva Železniki št. računa 07000
– 0000144329.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 119-13/4
Datum: 20. 12. 2007
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Župan
Franc Jerič

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 13.
redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel naslednje
SKLEPE
V ZVEZI Z ZAČASNIMI UKREPI NA
PODROČJU ODLAGANJA ODPADKOV V
OBČINI MENGEŠ
1. Javno komunalno podjetje Prodnik ne opravi zamenjave zabojnikov za mešane komunalne odpadke,
dokler Vlada RS ne potrdi cen za ravnanje z mešanimi
komunalnimi odpadki, ki jih je sprejel Občinski svet
Občine Mengeš.
2. Prav tako se prestavi začetek izvajanja javne službe
ravnanja z biološkimi odpadki, in sicer na datum, ko
bodo v veljavo stopile potrjene cene s strani Vlade
RS.
3. Javno komunalno podjetje Prodnik s 01. 01. 2008
ne prične z izvajanjem Pogodbe o odlaganju odpadkov
na odlagališču Bukovžlak v Celju ter Dodatka št. 1 k
tej pogodbi ter z izvajanjem Pogodbe o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov na komunalno deponijo
Ostri vrh v Logatcu, ampak nadaljuje z začasnim
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odlaganjem odpadkov na deponiji Dob.

Številka: 121-13/4
Datum: 20. 12. 2007

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 120-13/4
Datum: 20. 12. 2007

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), 45. člen Zakona o zavodih
(Uradni list RS, 12/92), 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 13.
redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU PRAVIL JAVNEGA ZAVODA
KNJIŽNICA DOMŽALE
Občinski svet Občine Mengeš daje soglasje k Pravilom
javnega zavoda Knjižnica Domžale.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

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 13.
redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel naslednji
SKLEP
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V VRTCU MENGEŠ
Občinski svet Občine Mengeš potrjuje Sistemizacijo
delovnih mest Vrtca Mengeš za šolsko leto 2007/2008,
brez svetovalnega delavca.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 122-13/4
Datum: 20. 12. 2007
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Župan
Franc Jerič

Župan
Franc Jerič

