URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2016, 25. marec 2016

URADNI VESTNIK
Na podlagi 6. in 20. člen Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 9/15) ter 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji
11. seji dne 17. marca 2016 sprejel
ODREDBO O OSNOVNIH STANDARDIH POGREBNIH
IN POKOPALIŠKIH STORITEV TER DOLOČITVI CEN V
OBČINI MENGEŠ
1. člen
S to odredbo se določajo cena in standard za osnovne pogrebne
storitve, cena intervencije ob smrti na poziv, cena najema mrliške
vežice in cene pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin grobov. Vse cene so navedene brez pripadajočega davka na dodano
vrednost.
2. člen
Prevzem in prevoz pokojnika s kraja smrti se v okviru osnovnega
pokopa izvaja od ponedeljka do petka od 07.00 do 19.00 ure ter v
soboto od 07.00 do 15.00 ure.
Izven časa iz prvega odstavka tega člena, v nočnem času, ob praznikih ter med dela prostimi dnevi je prevzem in prevoz pokojnika
s kraja smrti predmet posebnega dogovora.
Cena priprave in prevoza pokojnika izven časa iz prvega odstavka
je v postavkah delo s pokojnikom in prevoz pokojnika za 30%
višja od cene določene za pripravo in prevoz pokojnika iz 2. točke
3.,4. in 5. člena te odredbe.
Cena priprave in prevoza pokojnika v nočnem času med 22.00 in
06.00 uro, ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih je v
postavkah delo s pokojnikom in prevoz pokojnika za 50 % višja
od cene določene za pripravo in prevoz pokojnika iz 2. točke 3.,4.
in 5. člena te odredbe.
Osnovni pokop se izvaja od ponedeljka do sobote:
- od 1. aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 ure
- od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do 16.00 ure.
Izven tega termina se pogrebi izvajajo po dogovoru z izvajalcem
in ceni, ki je za 30 % višja od cene za pripravo groba in pokop
določene v 3. točki 3., 4. in 5. člena te odredbe.
3. člen
Osnovni klasični pokop s krsto obsega naslednjo opremo in storitve:
skupna cena = 589,94 €

1. Oprema:

a. krsta: tip 332 oz. ustrezna osnovna krsta za kla- 141,60 €
sičen pokop
• osnovni material: iverica, masivni les (smreka,
topol in podobno), furnir
• barve in laki
• lepilo
• ročaji: les, plastika, kovina ali drugi materiali
• dimenzija krste: dolžina največ do 2,10 m, širina največ do 0,70 m, višina največ do 0,70 m.
b. higienska vreča v katero se položi pokojnika in 15,61 €
se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih
snovi
2. Priprava in prevoz pokojnika

137,93 €

a. Delo s pokojnikom:
33,38 €
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila
b. Urejanje dokumentov:
25,76 €
• priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje za pokop, naročilo pogreba
c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš: 78,79 €
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca
3. Priprava groba in pokop

294,80 €

a. pogrebna svečanost:
• pogrebno moštvo (3 pogrebci)
• uporaba vozička za krsto

66,00 €

b. pokop:
228,80 €
• priprava zabojnika za zemljo
• izkop grobne jame povprečne dimenzije: dolžina 2,20 m, širina 0,90 m in globina 1,80 m
• spust krste v grob
• zasip grobne jame
• zaščita sosednjih grobov
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157,21 €

5. člen

4. člen
Osnovni žarni pokop obsega naslednjo opremo in storitve:
skupna cena = 434,51 €

Raztros pepela pokojnika obsega naslednjo opremo in storitve:
skupna cena = 455,51 €

142,91 €

1. Oprema:

142,91 €

1. Oprema:

a. krsta: tip 336 oz. ustrezna osnovna krsta za
upepelitev
• osnovni material: les druge kategorije
• barve in laki na vodni podlagi
• lepilo
• brez ročajev

116,60 €

a. krsta: tip 336 oz. ustrezna osnovna krsta za
upepelitev
• osnovni material: les druge kategorije
• barve in laki na vodni podlagi
• lepilo
• brez ročajev

116,60 €

b. higienska vreča v katero se položi pokojnika
in se jo hermetično zapre:

15,61 €

b. higienska vreča v katero se položi pokojnika 15,61 €
in se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih
snovi
c. osnovna žara:
barvna kovina: aluminij
• brez površinske zaščite
• prostornina žare: 3,5 do 4 l
• dodatek k osnovni žari šamotna ploščica s številko in napisom
• gravura na žari
2. Priprava in prevoz pokojnika

c. osnovna žara:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih 10,70 €
snovi
• barvna kovina: aluminij
• brez površinske zaščite
• prostornina žare: 3,5 do 4 l.

10,70 €

2. Priprava in prevoz pokojnika
213,60 €

33,38 €
a. Delo s pokojnikom:
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila

a. Delo s pokojnikom:
33,38 €
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila

25,76 €
b. Urejanje dokumentov:
• priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje za pokop, naročilo pogreba

b. Urejanje dokumentov:
25,76 €
• priprava dokumentov za prijavo smrti, dovoljenje za pokop, naročilo pogreba

c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš 124,57 €
in prevoz krste iz občine Mengeš v Ljubljano na
Žale na upepelitev:
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za
prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca.

c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš 124,57 €
in prevoz krste iz občine Mengeš v Ljubljano na
Žale na upepelitev:
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za
prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca
d. urejanje upepelitve (priprava dokumentacije
za upepelitev in priprava krste na upepelitev)

29,89 €

3. Priprava groba in pokop

78,00 €

a. pogrebna svečanost:
• pogrebno moštvo (1 pogrebec)

24,00 €

213,60 €

b. pokop:
• izkop grobne jame povprečne dimenzije: dolži54,00 €
na 0,50 m, širina 0,50 m in globina 0,50 m
• zasip grobne jame

d. urejanje upepelitve (priprava dokumentacije
za upepelitev in priprava krste na upepelitev)

29,89 €

3. Priprava groba in pokop

99,00 €

a. pogrebna svečanost:
• pogrebno moštvo (1 pogrebec)

24,00 €

b. uporaba žare za raztros
c. priprava raztrosnega prostora
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21,00 €
54,00 €

6. člen
Intervencija – prevoz na poziv:
skupna cena = 250,97 €

1. Oprema:

121,00 €

a. uporaba transportne krste

105,39 €

• trojni grob

61,00 EUR

• grobnica in grobovi izven standardnih dimenzij
e. raztros pepela

83,00 EUR
21,00 EUR

9. člen

b. higienska vreča z nosilnimi trakovi v katero
15,61 €
se položi pokojnika in se jo hermetično zapre:
• material iz polietilena ali naravno razgradljivih
snovi

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

2. Storitve: priprava in prevoz pokojnika

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 71-11/6
Datum: 17.3.2016

129,97 €

a. Delo s pokojnikom:
33,38 €
• dvig in prenos pokojnika z mesta smrti, položitev v krsto in prenos do vozila
b. Urejanje dokumentov – priprava dokumentov 12,80 €
za prijavo smrti

Franc Jerič
župan

c. Prevoz pokojnika na območju občine Mengeš: 78,79 €
• vozilo furgon z atestom, prirejeno samo za
prevoz krst
• zastrta okna ali matirana stekla
• oznaka prevoznika na vratih kabine voznika
• spremstvo: voznik in dva spremljevalca.
d. Razkuževanje opreme, vozila in delavcev.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
72/02, 110/02 in 15/03), Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 03/10, 04/10 in 2/14) in 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradno vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 11. seji, dne 17. marca 2016 sprejel

5,00 €

7. člen
Najem mrliške vežice = 61,43 €/dan
Mrliška vežica je na dan najema odprta in na razpolago najemnikom med 8. in 20. uro. V tem času imajo najemniki mrliške vežice
na razpolago tudi čajno kuhinjo.
Najem čajne kuhinje je vključen v ceno najema mrliške vežice.

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ
ZA LETO 2016
1. člen

8. člen
Cene pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin grobov znašajo:
a. Prenos najemništva grobnih polj

10,60 EUR

b. Soglasje k postavitvi spomenika

58,40 EUR

c. Vzdrževanje opuščenih grobov

13,74 EUR

d. Letna najemnina grobov:
• žarni grob

14,00 EUR

• enojni grob

21,00 EUR

• dvojni grob

41,00 EUR

Letni program športa Občine Mengeš za leto 2016 (v nadaljevanju
LPŠ) opredeljuje programe športa in strokovne ter razvojne naloge
na področju športa, ki se sofinancirajo s sredstvi iz občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino in namen sredstev, predvidenih
v občinskem proračunu.
V občinskem proračunu za leto 2016 so zagotovljena tudi sredstva
za:
• redno vzdrževanje športnih objektov in
• strokovne naloge s področja upravljanja športa.
2. člen
Iz proračuna Občine Mengeš se za proračunsko leto 2016 za področje športa zagotovi sredstva v višini 77.100,00 EUR in sicer:
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•
•
•

na proračunski postavki 18029 - v višini
6.500,00 EUR,
na proračunski postavki 18013 - v višini
58.600,00 EUR,
na proračunski postavki 16031 - v višini
12.000,00 EUR.

V okviru zgoraj navedenih programov Občina
Mengeš sofinancira strokovni kader in propagandno gradivo, pri programu »naučimo se plavati« strokovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja za učence prvih razredov osnovne
šole za skupine, v katerih je največ 10 otrok
o

LPŠ po proračunskih postavkah zajema naslednja področja:
• sofinanciranje programov športa (PP 18029 in
PP 18013),
• strokovne in razvojne naloge na področju športa
(PP 18013),
• redno vzdrževanje športnih objektov (PP
16031),
• strokovne naloge s področja upravljanja športa
(PP 18013).

V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira propagandno gradivo, organizacijo in
izpeljavo občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstev ter udeležbo na teh prvenstvih,
najem objektov za največ 80-urne programe za
skupine, v katerih je največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih
vsebin športa znašajo okvirno 90% celotnega
zneska proračunske postavke 18029 in 2,0%
celotnega zneska proračunske postavke 18013.

3. člen

Koordinacijo programov iz točke 1.2 izvajajo športna društva izbrana na javnem razpisu in Osnovna šola Mengeš
v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.

Letni program športa po vsebinah Nacionalnega programa
športa:
1.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

PRORAČUNSKA POSTAVKA 18013 (58.600,00 EUR)

PRORAČUNSKA POSTAVKA 18029 (6.500,00 EUR) in 18013
(58.600,00 EUR)
•

•

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
o Zlati sonček
o Akcija Ciciban planinec
o Ostali programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske
otroke
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader
(v primeru, da se programi ne izvajajo v rednem
delovnem času) in najem objektov za izvedbo
največ 60-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa znašajo okvirno 10% celotnega zneska proračunske postavke 18029.

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
o Zlati sonček
o Krpan
o Naučimo se plavati
o Mladi planinec, planinska šola, planinski
tabor

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6 -15 let)
o cicibani in cicibanke 240 ur
o mlajši dečki in mlajše deklice 240 – 300 ur
o starejši dečki in starejše deklice 300 – 800 ur
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov, strokovni kader ter materialne stroške programov.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa znašajo 34,0% celotnega
zneska proračunske postavke 18013.

•

1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
o programi prilagajanja otrok na vodo
o programi jahanja
o programi iger z žogo
o drugi programi za otroke s posebnimi potrebami
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih
je največ 10 otrok.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

Koordinacijo programov iz točke 1.1 izvaja VVZ Vrtec
Mengeš v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo
Domžale.
•

Drugi programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov

•

1.5 Interesna športna vzgoja mladine 15-20 let:
o programi športa, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psiho-
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fizičnih sposobnosti mladine, odpravljanje
negativnih vplivov sodobnega življenja,
preprečevanju zdravju škodljivih razvad in
zadovoljevanje človekovih potreb po igri in
tekmovalnosti.

2.

V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov za izvedbo 80-urnih programov za skupine,
v katerih je največ 20 članov in članic. Za socialno in
zdravstveno ogrožene občane ter občane, starejše od 65
let pa Občina Mengeš sofinancira tudi strokovni kader in
organizacijo rekreacije in tekmovanj..
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh programov
znašajo 11,0% celotnega zneska proračunske postavke
18013.

V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine,
v katerih je največ 20 mladih, priprava programov, organizacija tekmovanj.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa znašajo 3,0% celotnega zneska proračunske postavke 18013.
•

1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15 do 18 oz. 20
let):
o
kadeti in kadetinje
o Mladinci in mladinke

3.

V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo programov, ki obsegajo največ 1100 ur,
nezgodno zavarovanje, materialni stroški.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa znašajo 15,0% celotnega
zneska proračunske postavke 18013.

•

1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
o programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev
o posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir

1.8 Interesna športna dejavnost študentov:
o Programi športa, ki so dopolnilo intelektualnemu delu študentov in pripomorejo k
polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter
integriteti osebnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine,
v katerih je največ 20 študentov.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

KAKOVOSTNI ŠPORT
• Programi priprav in tekmovanj ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti
za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih
program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira
strokovni kader in najem objektov za izvedbo največ
320-urnih programov.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh programov
znašajo 6,0% celotnega zneska proračunske postavke
18013.

4.

VRHUNSKI ŠPORT
• Programi priprav in tekmovanj športnikov, ki imajo
status mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega
razreda
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira izvedbo programov v obsegu največ 1200 ur za vrhunske
športnike v individualnih športnih panogah ter za ekipe v
kolektivnih športnih panogah, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh programov
znašajo 4,0% celotnega zneska proračunske postavke
18013.

V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih
je največ 10 mladih.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva
sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
•

ŠPORTNA REKREACIJA
• Programi vadbe v različnih športnih panogah

5.

ŠPORT INVALIDOV
• Programi z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti in zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanja invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira
najem objektov in strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov za skupine v katerih je največ 10 invalidov.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva sredstev za
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
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6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU:
6.1
Delovanje društev
Občina Mengeš zagotavlja sredstva za kritje osnovnih
materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo.
Sredstva namenjena sofinanciranju tega delovanja
znašaj 9,0% celotnega zneska proračunske postavke
18013.
6.2
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Občina Mengeš sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo pri izvajalcih športnih
programov v Občini Mengeš in se obvežejo, da bodo pri
teh izvajalcih opravljali strokovno delo še najmanj tri leta
ter izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Mengeš že najmanj
eno leto.
Sredstva namenjena sofinanciranju teh vsebin znašajo 3,0% celotnega zneska proračunske postavke
18013.

turizem. Med te prireditve se ne štejejo šolska športna
tekmovanja.
Sredstva namenjena sofinanciranju teh vsebin znašajo
10,0% celotnega zneska proračunske postavke 18013.
PRORAČUNSKI POSTAVKI 16031 (100%) in 18013 (3,0%)

7. ŠPORTNI OBJEKTI (100% PP 16031)
Občina Mengeš zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene:
•

Redno vzdrževanje športnih ploščadi Mengeš, Loka
pri Mengšu in Topole PP 16031 (12.000,00 EUR),
Sredstva iz 7. točke so namenska sredstva za redno vzdrževanje športnih objektov.
8. STROKOVNE NALOGE S PODROČJA UPRAVLJANJA ŠPORTA (3,0% PP 18013)
Občina Mengeš zagotavlja na proračunski postavki 18013 (v
višini 3,0% PP 18013) sredstva za strokovne naloge s področja upravljanja športa in sicer za:
- pripravo novega Pravilnika za vrednotenje programov športa (postopkovni in normativni del);
- simulativni izračuni opcij normativnega dela;
- interpretacijo oz. tolmačenje določb novega Pravilnika za
vrednotenje programov športa;
- pripravo novega LPŠ;
- pripravo besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
- strokovno obdelavo prispelih vlog;
- priprava predloga za izbor programov;
- sodelovanje na sejah komisij in
- pripravo sklepov o izboru in pripravo pogodb;
- priprava odgovorov na morebitne pritožbe na sklepe in
- izdelava celovite dokumentacije v zvezi z zaključkom izvedbe JR.
Sredstva iz 8. točke so namenska sredstva in se izplačajo na
podlagi podpisane pogodbe.

1.3
Znanstveno – raziskovalna dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira znanstvenoraziskovalne projekte, katerih izsledki imajo aplikativno vrednost
na področju športa v Občini Mengeš. Hkrati morajo biti
finančna sredstva, namenjena kritju preostalega dela stroškov za posamezen projekt iz drugih virov, zagotovljena
v celoti.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva sredstev za
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
1.4
Založniška dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira dejavnost izdajanja
strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih
športnih publikacij ter propagandno gradivo za športne
dejavnosti v Občini Mengeš.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva sredstev za
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
6.5
Informacijski sistem na področju športa
Občina Mengeš lahko za svoje potrebe sofinancira programe izdelave informacijskih baz na področju organizacije športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o
športu, prav tako pa tudi nakup za to potrebnih tehnoloških pripomočkov.
Občina Mengeš v letu 2016 ne predvideva sredstev za
sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
6.6
Prireditve športnih društev
Občina Mengeš sofinancira materialne stroške prireditev. Sredstva se zagotavljajo za prireditve in imajo namen pospeševati motivacijo za šport in športno aktivnost
ter imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in

4. člen
Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2016 upoštevajo posebna določila LPŠ:
•

Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
5. člen

Po proračunskih postavkah Občine Mengeš za leto 2016 se sofinancirajo naslednji športni programi, strokovne in razvojne naloge v športu, strokovne naloge s področja upravljanja športa ter
športna infrastruktura.
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1. Področje športnih programov ter strokovnih in razvojnih nalog v športu
Vsebina, program

Proračunska postavka

Višina sredstev

%

- Interesna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok

18029

6.500,00 EUR

9,98

18013

58.600,00 EUR

90,02

65.100,00 EUR

100 %

Proračunska postavka

Višina sredstev

%

16031

12.000,00 EUR

100

12.000,00 EUR

100

-Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
- Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok in mladine,
- Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
- Športna rekreacija,
- Kakovostni šport,
- Razvojne in strokovne naloge v športu.
- Strokovne naloge s področja upravljanja športa
SKUPAJ

2. Področje športne infrastrukture
Vsebina, program
- Redno vzdrževanje športnih ploščadi
Mengeš, Loka, Topole
SKUPAJ

6. člen
Občina Mengeš bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
• Sredstva za izvajanje športnih programov ter razvojnih
in strokovnih nalog v športu, se zagotavljajo na podlagi
izvedbe javnega razpisa in na podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci,
• Sredstva za strokovne naloge s področja upravljanja
športa se zagotavljajo na podlagi zbranih ponudb in podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem,
• Sredstva za vzdrževalna in obnovitvena dela na javni

športni infrastrukturi in stroške tekočega vzdrževanja se zagotavljajo na podlagi veljavnih pogodb ali na
osnovi odobritve (sklepa) župana.
7. člen
Na osnovi sprejetega LPŠ bo občinska uprava v skladu z določili
Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v
občini Mengeš izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Mengeš za
leto 2016.
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8. člen

I.

Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor med letom
ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne
bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa v občini pripravi
predlog prerazporeditve sredstev, ki ga pregleda in s sklepom potrdi župan.

Občinski svet Občine Mengeš sprejme letno poročilo o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih v občini Mengeš za leto 2015.
II.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno
pomeni spremembo LPŠ.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
10. člen

Številka: 73-11/6
Datum: 17.3.2016

Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v
občini Mengeš.

11. člen
Ta LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Franc Jerič
župan

PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v letu 2015
ter predvideni ukrepi v letu 2016 (9., 10. in 11. alineja 3. člena
tega pravilnika)
Datum poročanja: 17. 03. 2016

Številka: 72-11/6
Datum: 17.3.2016

Franc Jerič
župan

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Mengeš
Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): Gregor Lojevec, univ. dipl. inž. geod.
Višji svetovalec za investicije (01 724 71 04,
gregor.lojevec@menges.si)
Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 2013

Na podlagi 20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji in obveznih
vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št. 74/09 in
3/11), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2,
70/08, 22/10) ter 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji
11. redni seji dne 17. marca 2016 sprejel

SKLEP
O SPREJETJU LETNEGA POROČILA

1. Občina Mengeš IMA /NIMA občinskega energetskega
upravljavca (OBKROŽITE) Envirodual d.o.o.
2. Občina Mengeš JE/ NI vključena v lokalno energetsko
agencijo (OBKROŽITE).
3. Če JE, v katero: /
4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za:
• učinkovito rabo energije,
• uporabo obnovljivih virov energije ter
• izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo,
prenos in distribucijo.
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Izvedena dejavnost

Investicijska
vrednost
oziroma
strošek
dejavnosti v
EUR z DDV

Struktura
financiranja
dejavnosti
glede na vir
financiranja

Učinek dejavnosti1

Planirano v
LEK/ doseženo v %

Delovanje energetskega upravljavca
_stalen nadzor in izvajanje aktivnosti AN
LEK za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju;
_priprava gradiv (projektnih nalog, letnih
poročil o izvajanju AN LEK, letni prihranki);
_zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z
energetskim infrastrukturnim premoženjem;
_zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu;
_zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja celotne energetike v občini;
_zagotavljanje zanesljiv, varne , racionalne
in konkurenčne energetske oskrbe z vplivom
latnikov vseh energetskih infrastrukturnih
sistemov;
_formuliranje in zasledovanje energetsko
gospodarskih ciljev občine;
_izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje
izbranih nosilcev energije;
_pobude za izvajanje projektov URE in
OVE;
_spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih
ukrepov;
_informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj, zakonodajnih sprememb,
navodil, smernic;
_sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah.

6.710,00

100 % Občina
Mengeš

Izvajanje zahtev glede na
določila. Energetskega
zakona (izvajanje AN
LEK)_letna pogodba.

100%

Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah_licenčnina Energy Watch

724,68

100 % Občina
Mengeš

Ciljno spremljanje rabe
energije z obdelavo
podatkov, odkrivanje
nepravilnosti. Pridobljeni
podatki potrebni za
finančno in energetsko
načrtovanje različnih
organizacijskih in
investicijskih projektov.

100 %

Energetska sanacija OŠ Mengeš

415.494,91

15% +DDV
Občina Mengeš

Doseženi prihranki 76
MWh

100 %

Sanacija javne razsvetljave

/

100 % Občina
Mengeš

Dejanski prihranek 52,85
%, oziroma 183.026 kWh,
oziroma 20.537, kar je
2, 13 % več od planiranih.

100 %

Izgradnja nove javne razsvetljave

122.990,91

100 % Občina
Mengeš

Učinkovita javna
razsvetljava

100 %
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Izvedena dejavnost

Investicijska
vrednost
oziroma
strošek
dejavnosti v
EUR z DDV

Struktura
financiranja
dejavnosti
glede na vir
financiranja

Učinek dejavnosti1

Planirano v
LEK/ doseženo v %

Vzdrževanje javne razsvetljave (letni obračun
koncesionarja Petrol d.d. za obdobje APRIL
2014 DO MAREC 2015)

44.901,08

100 % Občina
Mengeš

Dejanski prihranek 52,85
%, oziroma 183.026 kWh,
oziroma 20.537, kar je
2, 13 % več od planiranih.

100 %

Identifikacija objektov za prijavo na razpis pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske
sanacije javnih objektov v lasti občine
• Kulturni dom Mengeš
• Središče »Naš Slamnik«
• Vrtec Mengeš, enota Gobica
• Vrtec Mengeš, enota Sonček
• Glasbena šola Domžale, oddelek
Mengeš

/

100 % Mengeš
(v sklopu
pogodbenih
določil
energetski
upravljavec
občine
Mengeš)

Energetska učinkovitost,
prehod na OVE , zmanjšanje
stroškov.

100 %

/

100 % Mengeš
(v sklopu
pogodbenih
določil
energetski
upravljavec
občine
Mengeš)

Učinkovita raba energije

100 %

100 % Mengeš
(v sklopu
pogodbenih
določil
energetski
upravljavec
občine
Mengeš)

Povečanje deleža OVE in
večja URE

100 %

Izvedba termografijskega posnetka za energetsko saniran objekt OŠ Mengeš _ I faza (izvedba v 2016)

Razvoj kolesarskega omrežja

/
/

Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev, pomoč pri pripravi projektnih prijav,
projektnih nalog za financiranje ukrepov

SKUPAJ (v €)

Občina
Mengeš

590.096,90

100 %

V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti
in zaposlenih v občini Mengeš na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu izvedli
naslednje dejavnosti (navedite):

Izvedeni redni delovni sestanki z:

•

•

•
•
•
•

število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi: 4 x spletna stran Občine Mengeš
število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega
predstavitvenega gradiva: 0
število organiziranih srečanj za širšo javnost, naslovi in kraji
teh srečanj ter približno število udeležencev: /
število in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni vaše občine: /
druge morebitne dejavnosti:

•
•

oddelki v občini
predstavniki inštitucij (Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor, EKOSKLAD,)
predstavniki podjetij (Petrol d.d., ...)

6. Za naslednje leto (2016) načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2016, 25. marec 2016
994

Predvidena dejavnost

Predvidena
investicijska
vrednost oziroma
strošek dejavnosti v
EUR

Predvidena struktura financiranja
dejavnosti glede na vir financiranja

Učinek
dejavnosti1

Izdelava dokumentacije za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja
prihrankov in pogodbene oskrbe z
energijo z namenom energetske sanacije
javnih objektov v lasti občine za
naslednje objekte
• Kulturni dom Mengeš
• Središče »Naš Slamnik«
• Vrtec Mengeš, enota Gobica
• Vrtec Mengeš, enota Sonček
• Glasbena šola Domžale, oddelek Mengeš
__Priprava Odloka o JZP
_Priprava investicijske dokumentacije
(DIIP in INVP);
_Priprava razpisa in vodenje postopka
za izbor pogodbenika

15.000,00

Občina Mengeš
Izbrani izvajalec (DIIP in INVP)

cca. Skupaj vsi
objekti 288 kWh/
m2

Delovanje energetskega upravljavca:
_stalen nadzor in izvajanje aktivnosti
AN LEK za zmanjšanje porabe energije
v javnem sektorju;
_priprava gradiv (projektnih nalog, letnih poročil o izvajanju AN LEK, letni
prihranki);
_zagotavljanje ustreznega gospodarjenja
z energetskim infrastrukturnim premoženjem;
_zagotavljanje in izvajanje učinkovite
organizacijske oblike po Energetskem
zakonu;
_zagotavljanje ustreznega trajnostnega
razvoja celotne energetike v občini;
_zagotavljanje zanesljiv, varne , racionalne in konkurenčne energetske oskrbe
z vplivom latnikov vseh energetskih infrastrukturnih sistemov;
_formuliranje in zasledovanje energetsko
gospodarskih ciljev občine;
_izdelava predlogov za analizo in načrtovanje energetskih potreb ter za zagotavljanje izbranih nosilcev energije;
_pobude za izvajanje projektov URE in
OVE;
_spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov;
_informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj, zakonodajnih sprememb, navodil, smernic;
_sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah.

5.600,00

100%
Občina Mengeš

Izvajanje zahtev
glede na določila
Energetskega zakona (izvajanje
AN LEK)_letna
pogodba

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2016, 25. marec 2016
995

Predvidena dejavnost

Predvidena
investicijska
vrednost oziroma
strošek dejavnosti v
EUR

Predvidena struktura financiranja
dejavnosti glede na vir financiranja

Učinek
dejavnosti1

Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah_ Licenčnina Energy Watch

790,56

100 % Občina Mengeš

Ciljno spremljanje
rabe energije z
obdelavo podatkov,
odkrivanje
nepravilnosti.
Pridobljeni
podatki potrebni
za finančno
in energetsko
načrtovanje
različnih
organizacijskih
in investicijskih
projektov.

Sanacija javne razsvetljave

/

100 % Občina Mengeš

Dejanski prihranek
je planiran skladno
s koncesijsko
pogodbo.

50.678,00

100 % Mengeš

32.000,00

100 % Mengeš

Ciljna poraba na
prebivalca, pod
44,5 kWh.

Izdelava celostne prometne
strategije(CPS)

85.000,00

od tega
25.778,69 Občina
59.221,31 državni proračun

Vzpostavitev
okolja za trajnostno
mobilnost

Razvoj kolesarskega omrežja

/

Nizko energijska gradnja vzhodni prizidek OŠ Mengeš

921.695,36

100 % Občina Mengeš

Prezračevanje v kuhinji

50.000,00

100 % Občina Mengeš

/

100 % Mengeš
(v sklopu pogodbenih določil energetski
upravljavec občine Mengeš )

Vzdrževanje javne razsvetljave
Novogradnja javne razsvetljave

Izobraževanje, svetovanje občanov in
zaposlenih v javni upravi o URE in
OVE
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Ciljno energetsko
informiranje,
svetovanje in
izobraževanje.
Izboljšanje
učinkovitosti rabe
toplotne energije
v stanovanjih,
povečanje deleža
OVE za ogrevanje
in pripravo
sanitarne vode
v stanovanjih,
osveščeno
prebivalstvo, in
javna uprava o
OVE in URE

Predvidena dejavnost

Predvidena
investicijska
vrednost oziroma
strošek dejavnosti v
EUR

Predvidena struktura financiranja
dejavnosti glede na vir financiranja

/

Učinek
dejavnosti1

Vključitev v projekt
Moja energija;
Izvedeno ciljno
izobraževanje za
učitelje in učence
v OŠ

Izvedba izobraževalnih aktivnostih o
URE in OVE za učence in učitelje

Novelacija LEK Občine Mengeš

8.540,00

100 %
Občina Mengeš

V skladu z določili
Energetskega zakona in novega Pravilnika o izdelavi LEK
_celovita ocena
možnosti ter rešitev
pri načrtovanju
strategije občinske
energetske politike
za obdobje 10 let.

Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev, pomoč pri pripravi projektnih prijav, projektnih nalog za financiranje ukrepov

/

100 % Občina Mengeš (v sklopu pogodbenih določil energetski upravljavec
občine Mengeš)

Povečanje URE in
OVE v občini.

SKUPAJ (v €)

1.168.513,36

Občina Mengeš
Zasebni koncesionar
Državni proračun

100 %

Priloge:
•
•

izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema izvajanje lokalnega energetskega koncepta
druge morebitne priloge

Na podlagi 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 1/15) in Pravilnika o podeljevanju Trdinove nagrade (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 4/10), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11. redni seji, dne 17.
marca 2016 sprejel
SKLEP
O PODELITVI TRDINOVE NAGRADE ZA LETO 2016
Občinski svet Občine Mengeš podeli Trdinovo nagrado za leto 2016 Sanji Behrič, Šubljeva ulica 28, Mengeš, za diplomsko nalogo
Raznolikost pravih sluzavk v okolici Mengša.
1.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

ZVOJU, UGLEDU IN PROMOCIJI
OBČINE V LETU 2016
1.

Številka: 74-11/6
Datum: 17.3.2016
Franc Jerič
župan
Na podlagi 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 1/15) in 11. člena Odloka o podelitvi
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 11. redni seji, dne
17. marca 2016 sprejel
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ ZA POMEMBNE TRAJNE
DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RA-

V letu 2016 Občinski svet Občine Mengeš
podeli naslednja priznanja Občine Mengeš
za pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine
Zlato Priznanje Občine Mengeš:
- Slavko Pišek, Finžgarjeva ul. 9,
Mengeš
Srebrni priznanji Občine Mengeš:
- Franc Kompare, Detelova ul. 18,
Mengeš
-

Edo Reven, Šujica 13a, Dobrova

Bronasta priznanja Občine Mengeš
- Matjaž Anžlovar, Testenova ulica
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105, Loka pri Mengšu, Mengeš
-

Andrej Brojan, Testenova ulica
40, Loka pri Mengšu, Mengeš

-

Smučarsko skakalni klub Mengeš, Zavrti 2, Mengeš
2.

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

Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11.
redni seji dne 17. marca 2016 sprejel

Franc Jerič
župan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.
US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11.
redni seji, dne 17. marca 2016 sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K SODNI PORAVNAVI
I.
Občinski svet Občine Mengeš soglaša s
pogojno sodno poravnavo, ki je bila sklenjena pri Okrajnem sodišču v Domžalah
dne 25.02.2016, v pravdni zadevi pod opr.
št. P 17/2013.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

O IMENOVANJU KANDIDATA ZA
ČLANA SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI DOMŽALE
1.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 77-11/6
Datum: 17.3.2016
Franc Jerič
župan
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in
16. člena Odloka o javnem glasilu Mengšan
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/09) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11.
redni seji dne 17. marca 2016 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU ODGOVORNEGA
UREDNIKA GLASILA MENGŠAN
I.
Občinski svet Občine Mengeš imenuje Edvarda Vrtačnika, stan. Zoisova 49a, Domžale
za odgovornega urednika glasila Mengšan.

Številka: 76-11/6
Datum: 17.3.2016

II.
Franc Jerič
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je

Franc Jerič
župan

SKLEP

Občinski svet Občine Mengeš imenuje
Franca Žuna, stan. Slomškova 19, Mengeš za kandidata za člana Sveta območne
izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti s sedežem v Domžalah.

Številka: 75-11/6
Datum: 17.3.2016

Številka: 78-11/6
Datum: 17.3.2016

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

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11.
redni seji dne 17. marca 2016 sprejel
MNENJE
K IMENOVANJU DIREKTORICE
DOM POČITKA MENGEŠ
Občinski svet Občine Mengeš daje pozitivno mnenje k imenovanju Lidije Krivec
Fugger, stan. Detelova cesta 11, Moravče,
za direktorico Dom počitka Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 79-11/6
Datum: 17.3.2016

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11.
redni seji dne 17. marca 2016 sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU
ČLANICE ODBORA ZA DRUŽBENE
IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI
I.
Aleksandra Delič, Maistrova ulica 10,
Mengeš se razreši članstva v Odboru za
družbene in društvene dejavnosti.
Ljiljana Ošep, Svetčeva ulica 5, Mengeš
se imenuje za članico Odbora za družbene
in društvene dejavnosti.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 80-11/6
Datum: 17.3.2016
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Franc Jerič
župan

Franc Jerič
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 11. redni seji dne 17.11.2016 sprejel

PROSTORA ME 76 – DRNOVO – I.
OBRAVNAVA

SKLEP

Občinski svet Občine Mengeš obravnava
spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje enote
urejanja prostora ME 76 - Drnovo v prvi
obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN se javno razgrne v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
- sejna soba 1. nadstropje.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo pet dni po objavi sklepa v
Uradnem vestniku Občine Mengeš. Javna
obravnava bo v prostorih Občine Mengeš
dne 11. 5. 2016 ob 14. uri.
V času javne razgrnitve bo možno predloge
in pripombe v zvezi s spremembami in dopolnitvami odloka občinskega prostorskega
načrta za območje enote urejanja prostora
ME 76 - Drnovo vpisati v knjigo pripomb,
ki bo na mestu javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov: Občina Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

O SPREJEMU SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN ZA OBMOČJE
LEK MENGEŠ – DOMŽALE (EUP
ME-79 IN ME-80) V MENGŠU V I.
OBRAVNAVI
I.
Občinski svet Občine Mengeš obravnava
spremembe in dopolnitve OPPN za območje Lek Mengeš-Domžale (EUP ME-79 in
ME-80) v Mengšu v prvi obravnavi in ga
posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in
javno obravnavo.
Občinski podrobni prostorski načrt se javno
razgrne v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo pet dni po objavi
sklepa v Uradnem vestniku Občine Mengeš. Javna obravnava bo v prostorih Občine Mengeš dne 11. 5. 2016 ob 15 uri.
V času javne razgrnitve bo možno predloge
in pripombe v zvezi z OPPN za območje za
območje Lek Mengeš-Domžale (EUP ME79 in ME-80) v Mengšu vpisati v knjigo
pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve
ali jih posredovati pisno na naslov Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 81-11/6
Datum: 17.3.2016

Franc Jerič
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11.
redni seji dne 17. marca 2016 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEMPROSTORSKEM NAČRTU
ZA OBMOČJE ENOTE UREJANJA

I.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Občinski svet Občine Mengeš obravnava Odlok o OPPN za rekonstrukcijo dela
javne poti JP št. 753022 od priključka JP
št. 753021 do priključka JP št. 753028 na
JP št. 753022 - Spodnje Dobeno v prvi
obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.
Občinski podrobni prostorski načrt se javno
razgrne v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš - 1. nadstropje.
Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo pet dni po objavi
sklepa v Uradnem vestniku Občine Mengeš. Javna obravnava bo v prostorih Občine Mengeš dne 11. 5. 2016 ob 16 uri.
V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z OPPN za rekonstrukcijo dela javne poti JP št. 753022
od priključka JP št. 753021 do priključka
JP št. 753028 na JP št. 753022 - Spodnje
Dobeno vpisati v knjigo pripomb, ki bo na
mestu javne razgrnitve ali jih posredovati
pisno na naslov Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 83-11/6
Datum: 17.3.2016

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Franc Jerič
župan

Številka: 82-11/6
Datum: 17.3.2016

Franc Jerič
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 11. redni seji dne 17. marca 2016
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA OPPN ZA
REKONSTRUKCIJO DELA JAVNE
POTI JP ŠT. 753022 OD PRIKLJUČKA JP ŠT. 753021 DO PRIKLJUČKA
JP ŠT. 753028 NA JP ŠT. 753022 –
SPODNJE DOBENO – I. OBRAVNAV
I.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 11. redni seji dne 17. marca 2016
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MENGEŠ ZA LETO
2016
I.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme
amandma k predlogu proračuna Občine
Mengeš za leto 2016:
V predlaganem PR 2016 v II. obravnavi
se odpre nova postavka v 01019001 De-
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javnost občinskega sveta »Brezpapirno
poslovanje in komunikacija Sveta občine
Mengeš« v višini 8.000 €®. Sredstva se
prenesejo iz postavke za blago in storitve
dejavnosti občinskega sveta: 2.000,00€ iz
01004 (402), 4.000,00€ iz 01001 (402).
II.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2016
skupaj s sprejetim amandmajem.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US,
40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15
- ZFisP in 96/15) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je občinski svet Občine Mengeš na svoji 11 redni seji dne 17. marca
2016 sprejel

S tem odlokom se za Občino Mengeš za
leto 2016 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2016

V splošnem delu proračuna so prikazani
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni skupine kontov.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Številka: 84-11/6
Datum: 17.3.2016
Franc Jerič
župan

1. člen
(vsebina odloka)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI

10.335.382,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.476.134,00

70 DAVČNI PRIHODKI

4.419.584,00

700 Davki na dohodek in dobiček

3.525.924,00

703 Davki na premoženje

762.560,00

704 Domači davki na blago in storitve

130.100,00

706 Drugi davki

1.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.056.550,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

719.500,00

711 Takse in pristojbine

2.050,00

712 Globe in druge denarne kazni

37.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

295.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI

250.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

250.000,00

73 PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

4.609.248,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

103.700,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije

4.505.548,00

II. SKUPAJ ODHODKI

8.683.159,37
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40 TEKOČI ODHODKI

1.750.433,37

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

309.080,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

58.398,00

402 Izdatki za blago in storitve

1.311.955,37

403 Plačila domačih obresti

20.100,00

409 Rezerve

50.900,00

41 TEKOČI TRANSFERI

2.307.333,00

410 Subvencije

18.100,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

399.434,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

285.970,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.603.829,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.625.393,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.625.393,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))

1.652.222,63

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

0,00

50 ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA

156.758,00

55 ODPLAČILA DOLGA

156.758,00

550 Odplačila domačega dolga

156.758,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

1.495.464,63

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-156.758,00

XI. NETO FINANCIRANJE

-1.652.222,63

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
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863.617,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni
načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk – podskupine kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Mengeš.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske
postavke.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Mengeš.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki,
določeni v prvem stavku prvega odstavka
43. člena Zakona o javnih financah.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je
zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi
v okviru področja proračunske porabe odloča
župan, tako da seštevek vseh prerazporeditev
znotraj posameznega področja proračunske
porabe (glavnega programa) ne presega 10 %
višine tega področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu
razpiše javno naročilo za celotno vrednost
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati 30 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je
določeno v drugem in tretjem odstavku tega
člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo
na podlagi predhodnega soglasja občinskega
sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi
teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
7. člen

proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena Zakona o javni financah
do višine 50.000,00 € župan.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu
o izvrševanju proračuna Občine Mengeš za
prvo polletje leta 2016 in v zaključnem računu
proračuna Občine Mengeš za leto 2016.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN
PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 5.000,00 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični
vrednosti do 5.000,00 €. Župan sprejme tudi
načrt ravnanja s premičnim premoženjem.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena Zakona o javnih financah, lahko
župan dolžniku do višine 300,00 € odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če je
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški
presegajo dolgovani znesek, ali pa je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika
in njegove družine. Župan z odpisom dolgov
seznani občinski svet
10. člen

8. člen

Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko
nalagajo v Banko Slovenijo in poslovne banke ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti
in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi
sredstvi upravlja župan. O naložbah prostih
denarnih sredstev župan poroča občinskemu
svetu v poročilu o izvrševanju proračuna
Občine Mengeš za prvo polletje leta 2016 in
v zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2016.

(proračunski skladi)

11. člen

V proračunski sklad proračunska rezerva, ki
je oblikovan po Zakonu o javnih financah se
v letu 2016 nameni vplačilo v višini 900,00 €.

Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske
uprave ima pravico nadzirati porabo javnih
sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim
in fizičnim osebam. V primeru nenamenske
porabe ali odklonitve pregleda porabe ima
župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev
sredstev.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v
načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 15 %, mora
predhodno potrditi občinski svet.

6. člen

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v
višini 50.000,00 €.

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave odloča o uporabi sredstev

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN PO-
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ROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen

na/ustavljena oskrba iz Medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec – pravice, solastništvo, kakovost, varnost, zanesljivost oskrbe z
zdravo pitno vodo.

(obseg zadolževanja občine)

II.

Za financiranje investicij se občina v proračunu za leto 2016 ne bo zadolžila.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Posredni uporabniki občinskega proračuna,
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se v letu 2016 ne smejo zadolževati in ne
smejo izdajati poroštev.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine
Mengeš v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka: 86-11/6
Datum: 17.3.2016

Franc Jerič
župan

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012,
35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) je župan Občine Mengeš sprejel
S K LE P
O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MENGEŠ (SD OPN 2)
1. člen
(splošno)

Številka: 85-11/6
Datum: 17.3.2016

Franc Jerič
župan

PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 11. redni seji dne 17. marca 2016 sprejel
SKLEP
O RAZPRAVI NA NASLEDNJI SEJI
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ
I.
Na naslednji seji Občinskega sveta Občine
Mengeš se odpre razprava na temo: Prekinje-

S tem sklepom župan Občine Mengeš določa
način priprave spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem
besedilu: SD OPN 2).
Pravna podlaga za pripravo OPN sta naslednja predpisa: Zakon o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) 43/2011-ZKZ-C,
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD
OPN 2)
Izvedejo se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Mengeš in
sicer v grafičnem in besedilnem delu odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš znotraj območja enote urejanja z oznako
KE 018 s spremembo namenske rabe iz K1
v IP. Sprememba in dopolnitev bo namenjena
širitvi stavbnih zemljišč za potrebe nadaljnjega razvoja in širitve poslovno – proizvodnih
kapacitet družbe Lek d.d. ob že obstoječem
območju.
3. člen
(vsebina in oblika SD OPN 2)
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje načrtovane spremembe namenske rabe
prostora na listu št. 6 – E2406 in listu 7-E2407
»3. Prikaza območij enot urejanja prostora,
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
Dopolnitev besedilnega dela se izvede v 113.
členu odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš, kjer se bo dodala enota
urejanja prostora načrtovane širitve stavbnih
zemljišč. Za novo enoto urejanja prostora se
predpiše način urejanja z OPPN ter se podajo
usmeritve za njegovo pripravo.
SD OPN 2 občine Mengeš se vodijo po rednem postopku sprememb in dopolnitev OPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi akti.
5. člen
(postopek in roki priprave SD OPN 2)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:

Faza
sklep in objava v uradnem glasilu
osnutek
odločba o potrebnosti CPVO in mnenja
dopolnjen osnutek in priprava gradiva za javno razgrnitev
obravnava na seji občinskega sveta
javna razgrnitev, obravnava
priprava stališč do pripomb in potrditev stališč
predlog
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Roki
2-3 tedne
1 teden
1 mesec
2 tedna
prva redna seja OS
1 mesec
2 tedna
1 teden

Faza
mnenja
usklajen predlog
sprejem na seji
objava v uradnem glasilu

Roki
1 mesec
1 teden
prva redna seja OS
3 tedne

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo
smernic in mnenj na osnutek in predlog SD
OPN 2 so:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska
podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)

1. Za področje razvoja poselitve:

8. Za področje trajnostne mobilnosti:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

2. Za področje kmetijstva:

9. Za področje rudarstva:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22,
1000 Ljubljana
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN
OKOLJE, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat
za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000
Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega
prometa:

10. Za področje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska
cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61,
1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje gospodarskega razvoja:
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO
KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana
14. Za področje lokalne gospodarske
javne infrastrukture:

JKP Prodnik d.o.o., Savska cesta c. 34, 1230
Domžale
15. Za področje lokalnih cest:
OBČINA MENGEŠ, Slovenska c. 30, 1234
Mengeš
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40.
člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga
na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na
predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih
mora vključiti in od njih pridobiti smernice
in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30. dneh
od prejema poziva na predloženi osnutek
OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V
primeru, da v 30. dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja
nimajo. V tem primeru mora načrtovalec
prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30. dneh podati svoje
drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja
prostora v 30. dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN 2)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN 2
zagotovi pobudnik za spremembo in dopolnitev OPN.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.menges.si ter začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 3500-1/2015
Mengeš, dne 22.3.2016
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Župan
Franc Jerič

