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OBJAVLJAM
- naslednje akte

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET
1. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta in članice
nadzornega odbora ter prenehanju mandata članice nadzornega odbora
2. Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Komisijo za izvedbo in nadzor premoženja ter Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Šmartno ob
Paki
3. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, območne izpostave Velenje
4. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
6. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva – podjetništva v Občini
Šmartno ob Paki
7. Sklep o potrditvi Dolgoročne strategije za kulturo v Občini Šmartno ob paki do
leta 2020
8. Sklep o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
9. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
10. Sklep o nasprotovanju določbam Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017
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Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012
- ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in
57/2011) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj
št. 3/2001 in 3/2015), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v občini Šmartno ob Paki, (Uradni vestnik MO Velenje št. 03/2013) so
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 - uradno prečiščeno
besedilo, 26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji dne 15. 12. 2015,
Svet občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni
list Občine Šoštanj, št. 14/2008-UPB2) na svoji 10. seji dne 16. 12. 2015 in
Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob
Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2015-UPB1) na svoji 10. seji dne 21. 12.
2015 sprejeli

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH
DEJAVNOSTI, p. o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 16/1996, 24/2007, 1/2008, 7/2011 in 7a/2011,
Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/96, 11/2007 in 3/2011, v
nadaljevanju: odlok) se 6. člen odloka spremeni tako, da se
dejavnost:
“- 71.121 Geo-meritve, kartiranje” nadomesti z “- 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje” in “-71.129 Drugo tehnično
projektiranje in svetovanje” nadomesti z “-71.129 Druge
inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje”
in dodajo dejavnosti:
“- 33.140 Popravila električnih naprav
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.”
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javnega podjetja se odloča z večino oddanih glasov, razen če ni
z zakonom, družbeno pogodbo, odlokom ali statutom javnega
podjetja drugače določeno.”
V petem odstavku se beseda “določa” nadomesti z besedo
“odloča”.
4. člen
V peti alineji 18. člena se doda besedilo “in Svetu
ustanoviteljev”.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin ustanoviteljic.
Številka: 015-02-0007/2007
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
Številka: 354-172/2015
Datum: 16. 12. 2015
župan Občine Šoštanj
Darko MENIH, l.r.
Številka: 354-0019/2015
Datum: 21. 12. 2015
župan Občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l.r.

2. člen
V tretjem odstavku 8. člena odloka se znesek osnovnega
vložka “29.300,24 EUR” nadomesti z zneskom “29.300,23
EUR”, znesek “161.151,32 EUR” se nadomesti z zneskom
“161.151,28 EUR” in znesek “936.480,74 EUR” se nadomesti z
zneskom “936.480,49 EUR”.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se znesek “41,73 EUR” nadomesti
z zneskom “50,00 EUR”.
Spremeni se četrti odstavek, tako da se glasi “Na skupščini
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št.
94/07 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta občine Šmartno
ob Paki ( UPB, Uradni vestnik MOV, št. 7/15) je Občinski svet Občine Šmartno
ob Paki na svoji 10. redni seji, dne 21.12.2015 sprejel

SKLEP

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 37 b. člena Zakona o lokalni
samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008,
79/2009 in 51/2010) ter 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( UPB, Uradni
vestnik MOV, št. 7/2015) na svoji 10. redni seji, dne 21.12.2015 sprejel

SKLEP

o ugotovitvi nezdružljivosti funkcije članice
občinskega sveta in članice nadzornega
odbora ter prenehanju mandata članice
nadzornega odbora
1. člen
Zaradi nezdružljivosti funkcij članice občinskega sveta in
članice nadzornega odbora preneha mandat članici nadzornega
odbora Mariji Cvetki Žunter.
2. člen
Sklep se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da izvede postopek za imenovanje nadomestnega
člana nadzornega odbora.
3. člen
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0010/2015-4
Datum: 21.12.2015

o imenovanju nadomestne članice
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Komisijo za izvedbo in nadzor
premoženja ter Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
Občine Šmartno ob Paki
1. člen
Kot članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Komisije za izvedbo in nadzor premoženja ter
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe Občine Šmartno ob Paki se za preostanek mandatne
dobe 2014-2018 imenuje Marija Cvetka Žunter.
2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0010/2015-3
Datum: 21.12.2015
Občina Šmartno ob Paki
župan Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB, Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/15) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na
svoji 10. redni seji, dne 21.12.2015 sprejel

SKLEP

o imenovanju predstavnika v Svet Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti, območne
izpostave Velenje
1. člen
V Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne
izpostave Velenje se kot predstavnik Občine Šmartno ob Paki
imenuje Tomaž Potočnik.
2. člen
Mandat člana Sveta zavoda traja štiri leta.

Občina Šmartno ob Paki
župan Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.

3. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0010/2015-2
Datum: 21.12.2015

Občina Šmartno ob Paki
župan Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik
MOV, št. 7/2015) in Ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije, št. 0410001/2015-2, z dne 25.11.2015, je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na
svoji 10. redni seji, dne 21.12.2015 sprejel

SKLEP

o potrditvi mandata članici Občinskega sveta
Občine Šmartno ob Paki
1. člen
Na podlagi Ugotovitvenega sklepa občinske volilne komisije,
št. 041-0001/2015-2, z dne 25.11.2015, Občinski svet Občine
Šmartno ob Paki za preostanek mandatne dobe 2014-2018 v
Občinskem svetu Občine Šmartno ob Paki potrdi mandat novi
članici Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki Mariji Cvetki
ŽUNTER.
2. člen
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0010/2015-1
Datum: 21.12.2015
Občina Šmartno ob Paki
župan Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl.
US, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 6. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP,
38/2010-ZUKN in 57/2011) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine
Šoštanj št. 3/2001 in 3/2015), 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v občini Šmartno ob Paki, (Uradni vestnik MO Velenje št. 03/2013) so
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 - uradno prečiščeno
besedilo, 26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji dne 15. 12. 2015,
Svet občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni
list Občine Šoštanj, št. 14/2008-UPB2) na svoji 10. seji dne 16. 12. 2015 in
Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob
Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2015-UPB1) na svoji 10. seji dne 21. 12.
2015 sprejeli

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH
DEJAVNOSTI, p. o.
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 16/1996, 24/2007, 1/2008, 7/2011 in
7a/2011, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/96, 11/2007 in
3/2011, v nadaljevanju: odlok) se 6. člen odloka spremeni tako,
da se dejavnost:
“- 71.121 Geo-meritve, kartiranje” nadomesti z “- 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje” in “-71.129 Drugo tehnično
projektiranje in svetovanje” nadomesti z “-71.129 Druge
inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje”
in dodajo dejavnosti:
“- 33.140 Popravila električnih naprav
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko
in telekomunikacije
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.”
2. člen
V tretjem odstavku 8. člena odloka se znesek osnovnega
vložka “29.300,24 EUR” nadomesti z zneskom “29.300,23
EUR”, znesek “161.151,32 EUR” se nadomesti z zneskom
“161.151,28 EUR” in znesek “936.480,74 EUR” se nadomesti
z zneskom “936.480,49 EUR”.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se znesek “41,73 EUR” nadomesti
z zneskom “50,00 EUR”.
Spremeni se četrti odstavek, tako da se glasi “Na skupščini
javnega podjetja se odloča z večino oddanih glasov, razen

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran  / Številka 22-2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

22. december 2015

če ni z zakonom, družbeno pogodbo, odlokom ali statutom
javnega podjetja drugače določeno.”
V petem odstavku se beseda “določa” nadomesti z besedo
“odloča”.

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004)
in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB, Uradni vestnik MOV, št.
7/2015)je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 10. redni seji dne
21.12.2015 sprejel naslednji

4. člen
V peti alineji 18. člena se doda besedilo “in Svetu
ustanoviteljev”.

PRAVILNIK

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin ustanoviteljic.
Številka: 015-02-0007/2007
Datum: 15. 12. 2015
župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
Številka: 354-172/2015
Datum: 16. 12. 2015
župan Občine Šoštanj
Darko MENIH, l.r.
Številka: 354-0019/2015
Datum: 21. 12. 2015
župan Občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR, l.r.

o spodbujanju razvoja malega gospodarstva
-podjetništva v Občini Šmartno ob Paki
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošna določba)
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji, postopki in
upravičenci za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva -podjetništva v občini Šmartno
ob Paki (v nadaljevanju sredstva pomoči).
2. člen
(financiranje)
(1) Sredstva pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo iz
občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom o
proračunu Občine Šmartno ob Paki za posamezno leto.
(2) Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo glede na
vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij, na podlagi izvedenega javnega razpisa.
3. člen
(direktiva)
(1) Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega
gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po
pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis(Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
ki se uporablja od 1.1. 2014 do 31. 12. 2020.
4. člen
(upravičenci)
(1) Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so
podjetja (samostojni podjetniki) ter mikro, male in srednje velike
gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
družbes sedežem v občini Šmartno ob Paki.
(2) »Enotno podjetje« za namene tega pravilnika pomeni vsa
podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov
upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo
podjetje na podlagi pogodbe ali določbe v njegovi družbeni
pogodbi ali statutu,
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov navedenega podjetja;
- podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prejšnjih alinej preko
enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
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podjetje.
(3) Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi
drugi subjekti, če je to posebej navedeno v posameznem
ukrepu.
(4) Do državne pomoči po tem pravilniku niso upravičeni
subjekti, ki:
1. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
2. so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje,
3. so podjetja, ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku,
pa naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano
pogodbo,
4. so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo
omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
5. so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva,
primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov,
6. v skladu z Uredbo niso upravičena do državne pomoči
7. nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
(5) Državna pomoč ne sme biti:
1. pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo
uvoženega;
2. dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora;
3. namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti
v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo.
5. člen
(višina pomoči)
(1) Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki
določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli
javnega vira za iste upravičene stroške in namene seštevajo in
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili
državnih pomoči in pomoči »de minimis«.
(2) Pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati
200.000 EUR bruto v obdobju zadnjih treh proračunskih let (v
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
6. člen
(letni nabor ukrepov)
(1) Nabor ukrepov za vsako posamezno leto določi župan s
sklepom na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe.
7. člen
(način dodeljevanja pomoči)
(1) Pomoči se dodeljuje na podlagi letno izvedenega javnega
razpisa, ki ga izvede občina. V javnem razpisu se podrobneje
določijo ukrepi, kriteriji in merila ter način uveljavljanja in
koriščenja sredstev.
(2) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na
predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe, odloča pooblaščena oseba. Zoper odločitev iz
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prejšnjega stavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor
državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih
in namenih.
8. člen
(javni razpis)
(1) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni
ukrepi in višina razpoložljivih
sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu
občine za tekoče leto.
(2) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku, se podrobneje določijo
v javnem razpisu.
9. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Javni razpis mora biti objavljen na spletni strani občine.
(2) Javni razpis mora vsebovati zlasti:
1. ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, oziroma datumi
odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno
odpiranje le-teh,
9. drugo.
(3) Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot
je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva lahko
prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
10. člen
(vloga)
(1) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in
konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravičenih stroškov;
- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
- pisne izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči
za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 4. člena tega pravilnika
c) o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
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upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
d) o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo
na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in
v tekočem proračunskem letu.
(2) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
 da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24.12.2013);
 o odobrenem znesku de minimis pomoči.
11. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi sklepa o dodeljenih sredstvih upravičenec z
občino sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način
in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
12. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih
po tem pravilniku oz. javnem razpisu,spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
malega gospodarstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo
pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.
(2) Upravičeni prejemnik, za katerega se ugotovi, da je sredstva
pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, oziroma del
ni izvršil v skladu s poslovnim načrtom, je dolžan vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi.
(3) Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega
odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega
pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
13. člen
(spodbujanje promocije in prodora na domače in tuje trge)
(1) Namen ukrepa je spodbujanje promocije podjetij z območja
Občine Šmartno ob Paki na domačem in tujih trgih s ciljem
večje prepoznavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih.
(2) Predmet ukrepa je sofinanciranje promocije podjetij.
(3) Upravičenci so opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega
pravilnika.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški najema razstavnega prostora na sejmu,
– stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
– stroški izdelave publikacij,
– stroški oglaševanja.
(5) Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki so namenjene promociji
podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr.
neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.
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(6) Višina sofinanciranja za spodbujanje promocije se določi z
javnim razpisom.
14. člen
(spodbujanje usposabljanja in izobraževanja)
(1) Namen ukrepa spodbujanja usposabljanja je spodbuditi
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in podjetnikov ter s
tem zagotoviti večjo možnost za gospodarski razvoj občine in
odpiranje novih delovnih mest.
(2) Predmeta ukrepa je sofinanciranje stroškov usposabljanja
in izobraževanja.
(3) Upravičenci so opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega
pravilnika.
(4) Upravičeni stroški so stroški usposabljanja, tečajev,
seminarjev.
(5) Ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k višji
stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodijo v javno
veljavni izobraževalni program.
(6) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom.
15. člen
(spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti ali razvoj)
(1) Namen ukrepa je spodbujanja začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti ali razvoj je spodbujanje naložb v
gospodarstvo in povečanja konkurenčnosti.
(2) Predmeta ukrepa sta :
- sofinanciranje začetnih investicij
- sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj
(3) Upravičenci so opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega
pravilnika.
(4) Upravičeni stroški so strošek nakupa zemljišč, strošek
najema objekta oziroma poslovnega prostora, strošek nakupa
strojev ali opreme, strošek licence, strošek programske
opreme, strošek nakupa patenta.
(5) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom.
16. člen
(spodbujanje novih delovnih mest)
(1) Namen ukrepa je spodbujanje novih delovnih mest z
zaposlovanjem novih delavcev in posledično prispevanje k
manjši nezaposlenosti na območju Občine Šmartno ob Paki.
(2) Predmeti ukrepa so sofinanciranje stroškov zaposlenega
delavca, pod pogojem, da delavec ostane zaposlen še 1 leto
po prejemu dotacije in da predstavlja zaposlitev povečanje
skupnega števila zaposlenih glede na preteklo leto.
(3) Upravičenci so opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega
pravilnika.
(4) Upravičeni stroški so stroški dela vključno z plačilom
prispevkov delodajalca, stroški zdravniškega pregleda in izpita
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varstva pri delu.
(5) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom.
17. člen
(socialno podjetništvo)
(1) Namen ukrepa je spodbujanje projektov, ki bodo z
razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva osebam iz
ranljivih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna
mesta.
(2) Predmet ukrepa je sofinanciranje razvijanja tržne dejavnosti
(proizvodnja, prodaja proizvodov ali storitev) v skladu z načeli
socialnega podjetništva, kot jih opredeljuje zakonodaja na
področju socialnega podjetništva.
(3) Upravičenci so podjetja, ki so pridobila status socialnega
podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega
podjetništva.
(4) Upravičeni stroški so stroški usposabljanj, najema poslovnih
prostorov, stroški promocijskih aktivnosti.
(5) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom.
18. člen
(hramba dokumentov)
(1) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB, Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/15) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na
svoji 10. redni seji, dne 21.12.2015 sprejel

SKLEP

o potrditvi Dolgoročne strategije za kulturo
v Občini Šmartno ob Paki do leta 2020
1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi Dolgoročno
strategijo za kulturo v Občini Šmartno ob Paki do leta 2020, s
podanimi pripombami na seji občinskega sveta.
2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0010/2015-7
Datum: 21.12.2015
Občina Šmartno ob Paki
župan Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

III. KONČNA DOLOČBA

19. člen
(veljavnost)
(1) Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0010/2015-5
Datum: 21.12.2015
Župan občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14), 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 10. redni
seji dne 21.12.2015 sprejel
SKLEP
o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2016
1. člen
S tem sklepom se sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Šmartno ob Paki za leto 2016 s spodaj navedenimi nepremičninami.
2. člen
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Zap. Objekt
Kat.obč. Parc.št
Površin
št.
a (m2)
1

531/2

74

Orientacijsk
a
vrednost
EUR
155,00

del 783/1

1903

13.498,06

246/7,
246/8,
244/2
del 334/9,
del 215/4

204
12
237
421
120

365,00
20,74
451,70
2.230,00
252,00

del 520/2,
del 520/3,
del 520/4,
del 522/7
del 450/4

204
402
200
438
778

157,00
515,00
420,00
336,00
6.759,00

Neposredna pogodba
(menjava)

del 264, del
266, del
267/1, del
267/2, del
284, del
285, del
288/2, del
289, del
290/2
del 782/4

583
8319
1570
270
1126
8354
1810
1529
1497
715

448,00
9.547,00
9.220,00
567,00
865,00
6.415,87
2.085,12
1.174,00
1.725,00
2.362,50

Neposredna pogodba

Paška
vas

525/5

90

90

Neposredna pogodba

stavbno zemljišče
(Obu)

Paška
vas

12/6

27

27

Neposredna pogodba

kmetijsko zemljišče
(Pirečnik)

Gorenje

del 176/2

1917

1.104,19

Neposredna pogodba

stavbno zemljišče
(Ježovnik)
stavbno zemljišče
(Stopar)
stavbno zemljišče
(pločnik)

Paška
vas
Paška
vas
Šmartno
ob Paki

4

stavbno zemljišče
(Štumberger, Šabec)

Šmartno
ob Paki

5

stavbno zemljišče
( Hudej, Rozman)

Veliki
Vrh

6

stavbno zemljišče
( Vasić)

Šmartno
ob Paki

7

kmetijska in stavbna
zemljišča
( Irman)

Gorenje

8

stavbno zemljišče
(Mumelj)

Paška
vas

9

stavbno zemljišče
(Puncer)

10
11

2
3

Občine

Način
pridobitve
Neposredna pogodba
(menjava)
Neposredna pogodba
(menjava)
Neposredna pogodba
Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba
( menjava)

1
Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

22. december 2015

12

kmetijsko zemljišče
(Semprimožnik)

Veliki
Vrh

459/6
461/2
463/6

11
228
325
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11,00
228,00
325,00

Neposredna pogodba

B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Zap. Objekt
Kat.obč Parc.št. Identifikacijska
št.
.
oznaka-ID
nepremičnine

Površina
(m2)

Delež
občine

1

stavbno
zemljišče
(Ježovnik)

Paška
vas

del 1/16

971-1/16-0

1133

100%

Okvirna
vrednos
t
EUR
2.379,00

2

stavbno
zemljišče
(Stopar)

Paška
vas

del
808/6

971-808/6-0

186

100%

107,00

3

kmetijsko
zemljišče
(Hudej)

Veliki
Vrh

del
553/6,
560

969-553/6-0
969-560/0-0

474

100%

273,00

4

stavbno
zemljišče
( Hudej)

Gavce

450/1

970-450/1-0

107

100%

62,00

5

stavbno
zemljišče
(Mumelj,
Stopar)

Paška
vas

del
808/1

971-808/1-0

3674

100%

3581,72

6

stavbno
zemljišče
(Pirc)

Rečica
ob Paki

960/58

973-960/58-0

65

100%

210,60

Neposred
na
pogodba

7

kmetijsko
zemljišče
(Zagajšek)

Veliki
Vrh
Šmartn
o ob
Paki
Veliki
Vrh
Šmartn
o ob
Paki

545/7

969-545/7-0

38

100%

190,00

749/17

972-749/17-0

51

100%

255,00

Neposred
na
pogodba

545/6

969-545/6-0

210

100%

1.050,00

749/16

972-749/16-0

175

100%

875,00

8

kmetijsko
zemljišče
(Ocepek)

Način
prodaje
Neposred
na
pogodba
(menjava)
Neposred
na
pogodba
( menjava)
Neposred
na
pogodba
( menjava)
Neposred
na
pogodba
( menjava)
Neposred
na
pogodba
(menjava)

Neposred
na
pogodba

3. člen
Občinski svet pooblašča župana za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so predmet
Načrta ravnanja nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za leto 2016.
4. člen
Občinski svet pooblašča župana za sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine
pod vrednostjo 5.000 €.
2
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5. člen
Program letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za
leto 2016 prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 478-0053/2015
Datum: 21.12.2015
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

3
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16.
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 7/15) je Občinski svet Občine
Šmartno ob Paki na svoji 10. redni seji, dne 21.12.2015 sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
_________________________________________________________________________________
_______________________________
Konto – opis
Proračun leta 2016
_________________________________________________________________________________
_______________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.718.720
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.533.413
70 DAVČNI PRIHODKI
1.987.753
700 Davki na dohodek in dobiček
1.735.763
703 Davki na premoženje
195.490
704 Domači davki na blago in storitve
55.500
706 Drugi davki
1000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
545.660
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
277.960
711 Takse in pristojbine
3.200
712 Globe in druge denarne kazni
1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
263.000

0

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev

1

4.000
0
4.000
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73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev prorač. EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prorač.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
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100
100
0
181.207
181.207
0
2.939.311
941.652
196.000
29.200
658.570
11.882
46.000
1.164.895
46.000
597.800
89.560
431.535
0
792.064
792.064
40.700
16.500
24.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-220.591
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
-209.009
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)
426.866
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________________________________
_______________________________
Konto – opis
Proračun leta 2016
_________________________________________________________________________________
_____________________________
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000
-5.000

___________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________________________________
_______________________________
Konto – opis
Proračun leta 2016
_________________________________________________________________________________
_______________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
100.000
50 ZADOLŽEVANJE
100.000
500 Domače zadolževanje
100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
74.409
55 ODPLAČILA DOLGA
74.409
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74.409

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-200.000
25.591

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
220.591
______________________________________________________________________________
______________________________
XII. STANJE SRED. NA RAČ. NA DAN 31. 12. PRET. LETA
200.000

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 - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno ob Paki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim
proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
2. prihodki od prodaje občinskih nepremičnin in se uporabijo za nakup novih nepremičnin.
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 (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog
neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
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 70% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
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 25% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega 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.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski
svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 47.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 47.000 eurov župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena
ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina
za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 100.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Šmartno ob Paki, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih
prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega
zadolževanja občine.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev
pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) se lahko v letu 2016 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta Občine Šmartno ob Paki.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2016 zadolžijo le
pod pogoji in s soglasjem Sveta občine Šmartno ob Paki.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v letu 2017, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 410-0004/2015
Datum: 21.12.2015
Župan:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( UPB1, Uradni vestnik
MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 10. redni seji dne
21.12.2015 sprejel

SKLEP

O NASPROTOVANJU DOLOČBAM
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2016
IN 2017
1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki odločno nasprotuje 54.
členu, 55. členu in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v katerih ta določa višino
finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo,
da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih
sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še
dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi
socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako
pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj
že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom
o financiranju občin.
Svetnice in svetniki zahtevajo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo
tako, da se glasijo:
»54. člen
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na
prebivalca.
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na
prebivalca.
55. člen
Se črta.
56. člen
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin
zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin, ob
upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin
zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin. Delež
sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov
državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva
investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom
ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov
strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno
potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja
ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi
tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z
njimi.«
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2. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema.
Številka: 032-0010/2015-6
Datum: 21.12.2015
Župan občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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