URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 4/2018, 13. april 2018

URADNI VESTNIK
Na podlagi 29. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 17/14, 7/14 in 81/15),
20. in 21. člena Pravilnika o metodologiji
in obveznih vsebinah lokalnih energetskih
konceptov (Uradni list RS, št. 56/16), ter
17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 24. redni
seji dne 22. marca 2018 sprejel

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

Datum poročanja: 22.03.2018

Številka:164-24/6
Datum: 22.3.2018

1. Občina Mengeš IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca (OBKROŽITE).

Franc JERIČ
župan

SKLEP
O SPREJETJU LETNEGA
POROČILA
1.
Občinski svet Občine Mengeš sprejme letno
poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta lokalnega energetskega koncepta
(LEK) in njihovih učinkih v občini Mengeš
za leto 2017 in plan dela za leto 2018.

Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon,
e-naslov): g. Mitja Dolinšek, 01 724 71 05,
mitja.dolinsek@menges.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2008, novelacija 2013

2. Občina Mengeš JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo (OBKROŽITE).
3. Če JE, v katero: /

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto
2017
Samoupravna lokalna skupnost: Občina
Mengeš

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:
• učinkovite rabe energije,,
• izrabe obnovljivih virov energije ter
• oskrbe z energijo:

1

Izvedena aktivnost

Investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti glede
na vir financiranja

Učinek dejavnosti

Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah Občine Mengeš:
1. Osnovna šola Mengeš
2. Vrtec Mengeš, enota Sonček
3. Vrtec Mengeš, enota Gobica
4. Zdravstvena postaja Mengeš,
5. Glasbena šola Domžale (oddelek Mengeš)
6. Občina Mengeš
7. Kulturni dom Mengeš
8. Središče Naš slamnik

658,00 € z DDV

100 % Občina Mengeš

Učinek je posreden

6.710,00 € z DDV

100 % Občina Mengeš

Učinek je posreden

Ciljno spremljanje rabe energije z obdelavo podatkov, odkrivanje nepravilnosti.
Pridobljeni podatki potrebni za finančno in energetsko načrtovanje različnih
organizacijskih in investicijskih projektov
Delovanje energetskega upravljavca
Izvajanje zahtev glede na določila Energetskega zakona (izvajanje AN
LEK, stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije,
pripravo gradiva in smernice za razvoj, zagotavljanje ustreznega upravljanja
sredstev, energetske infrastrukture, zagotavljanje in izvajanje učinkovitih
organizacijskih oblik, dajanja predlogov za analizo in oblikovanje energetskih
potreb, spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov, sodelovanje pri
vseh odločitvah o naložbah v energetskih vprašanjih, spremljanje razpisov
za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje izvedbe ukrepov URE in
OVE, itd.
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1

Izvedena aktivnost

Investicijska vrednost
oz. strošek aktivnosti

Struktura financiranja
izvedene aktivnosti glede
na vir financiranja

Izdelava energetskih izkaznic v občinskih javnih objektih
1. Osnovna šola Mengeš -nov prizidek

-

V sklopu pogodbenih
določil energetskega
upravljanja Občine Mengeš

Učinek je posreden

Upravljanje z energijo -Mesečni pregled podatkov znotraj energetskega
knjigovodstva

-

V sklopu pogodbenih
določil energetskega
upravljanja Občine Mengeš

Učinek je posreden

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih občinskih stavbah - Vrtec
Gobica, Kulturni dom Mengeš

9.867,73

100 % Občina Mengeš

Učinek je posreden

Upravljanje z energijo - Izdelava prioritetnega seznama stavb za energetsko
sanacijo

-

V sklopu pogodbenih
določil energetskega
upravljanja Občine Mengeš

Učinek je posreden

-

V sklopu pogodbenih
določil energetskega
upravljanja Občine Mengeš

Učinek je posreden

-

V sklopu pogodbenih
določil energetskega
upravljanja Občine Mengeš

Učinek je posreden

Redno in intervencijsko vzdrževanje Javna razsvetljava

56.169,80

100 % Občina Mengeš

Prihranek električne
energije je 189.849
kWh

Izobraževanje občanov in zaposlenih na področju URE in OVE
Obveščanje preko elektronske pošte in na rednih delovnih sestankih
Svetovanje občanom pri načrtovanju sanacije
V okviru delovanja pisarne ENSVET
Pomoč občanom pri iskanju finančnih virov
Priprava obvestil za objavo na spletni strani ali po potrebi občinskem glasilu

-

V sklopu pogodbenih
določil energetski
upravljavec Občine Mengeš

Učinek je posreden

Prioritetni seznam: Kulturni dom Mengeš, Vrtec Sonček, vrtec Gobica,
Glasbena šola Domžale – enota Mengeš in Zdravstvena postaja Mengeš,
Središče »Naš slamnik
Priprava letnega poročila o doseganju zastavljenih kazalnikov za operacije
energetskih sanacij sofinanciranih iz Kohezijskega sklada
Izdelava in oddaja zakonsko obveznega letnega poročila za objekt OŠ
Mengeš o doseženih kazalnikih za leto 2016 za energetsko saniran objekt s
sofinanciranjem iz Kohezijskega sklada skladno z zahtevami sofinancerske
pogodbe.
Upravljanje z energijo -Izvedba meritev mikroklime v OŠ Mengeš in izdelava
poročila
Zaradi problematike doseganja zastavljenih kazalnikov na OŠ Mengeš, ki so
zahtevani s pogodbo Ministrstva za infrastrukturo glede doseganja prihrankov,
smo z namenom odprave anomalij izvedli meritev mikroklime v OŠ Mengeš.

1

Učinek dejavnosti

Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna
količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta
količina nanaša).

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti
in zaposlenih na Občini Mengeš na temi učinkovite rabe energije
in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli
naslednje aktivnosti (navedite):
-

okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: občinska internetna stran, glasilo Mengšan, število objav 4; energetski kotiček na spletni strani Občine
Mengeš

o
o

o

7.2.2017 –obvestilo glede vnosov računov za zemeljski plin v energetsko knjigovodstvo
20.3.2017 –obvestilo o napovedi najave
javnega razpisa s področja energetske
prenove javnih stavb v lasti in rabi občin
(JOB 2017)
27.3.2017 – obvestilo glede objave Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v
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o
o

o

o
o
o

o

o

-

letih 2017 in 2018 (JOB 2017)
3.4.2017 –obvestilo glede vnosov računov
za zemeljski plin v energetsko knjigovodstvo – možen vnos položnic v program
26.4.2017 - obvestilo glede objavljenega
Javnega poziva 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim
podjetjem za izvedbo energetskega pregleda
2.10.2017 - obvestilo glede objavljenega
Javnega razpisa za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna
mobilnosti v letu 2018«
2.10.2017 - obvestilo glede objavljenega
Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov
trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)
9.10.2017 - obvestilo glede elektronskega
poročanja o izvajanju LEK
2.11.2017 - obvestilo glede podaljšanja
roka Javnega razpisa za sofinanciranje
»Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega
tedna mobilnosti v letu 2018«
28.11.2017 – obvestilo o napovedi najave
javnega razpisa s področja energetske prenove javnih stavb v lasti in rabi občin (JOB
2018)
27.12.2017- obvestilo o objavljenemu pozivu EKO SKLADA za nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja

število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega
promocijskega materiala: /

-

število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno
število udeležencev ter naslove teh srečanj: Brezplačno predavanje OVE in URE za širšo javnost , število
udeležencev 5;

-

število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo
energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine: Konferenca En.občina & En.management 017
-

druge morebitne aktivnosti :
o

Izvedena svetovanja občanom v
okviru Energetsko svetovalne pisarne ENSVET

o

Predstavitev energetskega atlasa
lin, plinske tehnologije in energetsko upravljanje 2017, mednarodna konferenca

o

Izvedeni redni delovni sestanki z:
•

javnimi uslužbenci,

•

predstavniki inštitucij
(Ministrstva,
EKOSKLAD…),

•

predstavniki podjetij
(Petrol d.d., Elektro
Ljubljana, …).

6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

Predvidena aktivnost

Predvidena investicijska
vrednost oz. strošek
aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti glede na
vir financiranja

Energetsko knjigovodstvo v javnih stavbah

Licenčnina: 658,00 € z DDV

100 % Občina Mengeš

Izdelava energetskih izkaznic za objekte v lasti občine
Mengeš (npr. stanovanja v najemu)

-

100 % Občina Mengeš

Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih
občinskih stavbah Vrtec Gobica, Kulturni dom Mengeš

-

100 % Občina Mengeš

Delovanje občinskega energetskega upravljavca

6.710,00 € z DDV

100 % Občina Mengeš

Vzpostavitev podpornega okolja za trajnostno mobilnost

-

Odvisno od vira financiranja

Prijava na javni razpis za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi občine na objekt.
_ izdelava projektne dokumentacije
_izdelave vloge
_izdelava investicijske dokumentacije

vrednost bo znana po
pridobljenih ponudbah

100 % Občina Mengeš
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Predvidena aktivnost

Predvidena investicijska
vrednost oz. strošek
aktivnosti

Predvidena struktura
financiranja aktivnosti glede na
vir financiranja

Prijava na javni razpis za sofinanciranje električnih
polnilnic 2x2 polnilca
_ izdelava projektne dokumentacije
_izdelave vloge
_izdelava investicijske dokumentacije
_izvedba kompletne investicije

20.000,00 € z DDV

20 % Občina Mengeš
80 % EKO sklad

Javna razsvetljava

60.000,00 € z DDV

Koncesionar

redno in intervencijsko
vzdrževanje
-

V sklopu pogodbenih določil
energetski upravljavec občine
Mengeš

6.000,00 € z DDV

100 % Občina Mengeš

2.000,00 € z DDV

100 % Občina Mengeš

Aktivnosti pridobivanja potencialnih investitorjev za
financiranje ukrepov

-

V sklopu pogodbenih določil
energetski upravljavec Občine
Mengeš

Aktivno sodelovanje s SODO glede izgradnje
elektroenergetskega omrežja

-

V sklopu pogodbenih določil
energetski upravljavec Občine
Mengeš

Aktivno sodelovanjem s koncesionarji ZP glede izvedbe
aktivnosti

-

V sklopu pogodbenih določil
energetski upravljavec Občine
Mengeš

Preučitev nakupa električne energije iz OVE

-

V sklopu pogodbenih določil
energetski upravljavec Občine
Mengeš

Novelacija Lokalnega energetskega koncepta Občine
Mengeš in vzpostavitev energetskega atlasa

11.590,00 € z DDV

100 % Mengeš

Vzpostavitev registra za spremljanje stanja kotlovnic

Priprava vlog za subvencioniranje izvedbe projektov
Izvedba promocijskih aktivnosti URE in OVE za
gospodinjstva
Izvedba aktivnosti izobraževanja URE in OVE za javni
sektor
Izvedba promocijskih aktivnosti URE in OVE v industriji
in storitvenem sektorju
Izvedba izobraževalnih aktivnostih o URE in OVE za
učence

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih
projektov).
Priloge:
- Poročilo o energetski sanaciji OŠ Mengeš
- Letno poročilo o doseganju zastavljenih kazalnikov
- Poročilo o energetskem upravljanju v OM za leto 2017
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Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe
o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Ur. l. RS, št.
60/06, 54/10 in 27/16) in na podlagi 17.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 24. seji dne
22. marca 2018 sprejel

SKLEP
O POTRDITVI DIIP-a ZA PROJEKT
»REGINALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA«
1.

2.

3.

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta
(v nadaljevanju: DIIP) za projekt: Načrtovanje in gradnja
regionalnih kolesarskih povezav Kamnik - Mengeš - Trzin
- MO Ljubljana, ki ga je januarja 2018 izdelala Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije, Tehnološki park
19, 1000 Ljubljana.
Vrednost investicije po tekočih
cenah znaša 3.734.217 EUR (z
vključenimi davki), od tega za
Občino Mengeš 716.934 EUR
(z vključenimi davki) in se bo
izvajala skladno s časovnim
načrtom v letih 2018 - 2021.
Predvideni viri financiranja
projekta za občino Mengeš so:
EU sredstva v znesku 485.703
EUR, Nacionalna sredstva v
znesku 121.426 EUR, Občinski proračun v znesku 109.805
EUR.

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

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

2.

Številka:165-24/6
Datum: 22.3.2018
Franc JERIČ
župan

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) in 11. člena Odloka o podelitvi
priznanj Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/11) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 24. redni seji,
dne 22. marca 2018 sprejel

Številka:166-24/6
Datum: 22.3.2018
Franc JERIČ
župan

SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2018
1.
V letu 2018 Občinski svet Občine Mengeš podeli naslednja priznanja Občine
Mengeš
Častni občan Občine Mengeš:
• Matej Blejec, Liparjeva cesta 25,
Mengeš
Zlato Priznanje Občine Mengeš:
• Medobčinsko Društvo Sožitje, Ropretova cesta 23, Mengeš
Srebrni priznanji Občine Mengeš:
• Zoran Jagodič, Glavičeva ulica 7,
Mengeš
• Ludvik Mikola, Ul. dr. Zajca 16,
Mengeš
Bronasti priznanji Občine Mengeš:
• Alojz Koce, Zavrti 18, Mengeš
• Azem Smajli, Polje 397, Ljubljana –
Polje

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 24. redni seji, dne 22.
marca 2018 sprejel

SKLEP
O PODELITVI TRDINOVIH NAGRAD ZA LETO 2018

1.
Občinski svet Občine Mengeš podeli Trdinovi nagradi za leto 2018:
Matevžu Štepcu, stanujoč Pristava 11,
Mengeš, za raziskovalno nalogo z naslovom VIZIJA MLADINSKEGA RAZVOJA OBČINE MENGEŠ,
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-

Maji Keržič, stanujoča Linhartova cesta 22, Mengeš, za
raziskovalno delo z naslovom
POIMENOVANJA ZA SADJE
V MENGEŠKEM GOVORU.

Občinski svet Občine Mengeš se je seznanil z osnutkom strokovnih podlag ureditve mestnega središča Mengša.

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA
NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI
NESREČI V OBČINI MENGEŠ

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

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

Javna razgrnitev osnutka načrta zaščite in
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
v občini Mengeš bo objavljena v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30 ,
Mengeš, I. nadstropje in na spletni strani
Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Številka:167-24/6
Datum: 22.3.2018
Franc JERIČ
župan

1.

Številka:168-24/6
Datum:22.3.2018

2.
Franc JERIČ
župan

Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek javne razgrnitve bo 30 dni po objavi tega sklepa v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

3.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš
št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 24. redni seji, dne 22. marca
2018 sprejel

SKLEP
O SEZNANITVI Z OSNUTKOM
STROKOVNIH PODLAG
1.

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 97/10), Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski nevarnosti
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11,
74/15 in 76/17 – ZVISJV-1), Uredbe o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16),
Ocene ogroženosti ob jedrski ali radiološki
nesreči v občini Mengeš št. 840-2018, z
dne 13.02.2018 in 28. člena Statuta občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 1/15) župan Občine Mengeš sprejme
naslednji

V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v vezi z osnutkom
načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali
radiološki nesreči v Občini Mengeš vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na
naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš. 			

Št. 842-2/2018
Mengeš, 05.04.2018
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Franc JERIČ
župan
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