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Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), 21. in 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo), je Svet Mestne občine Velenje na svoji 25. seji 21. 12. 2017
sprejel

SKLEP
o spremembah sklepa o razporeditvi poslovnega izida
1. člen
V 2. členu sklepa o razporeditvi poslovnega izida (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/17) se besedilo v
dvanajsti vrstici tabele
»
Lekarna Velenje

1.1

Investicije v morebitne nove prostore lekarne in v opremo
lekarne.

211.061

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 211.061 evrov
mora Lekarna Velenje do 29. 12. 2017 vplačati v proračun
Mestne občine Velenje.

nadomesti z besedilom

Lekarna Velenje

«

. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 083-01-0031/2017
Datum: 21. 12. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi desetega odstavka 9. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 81/2015 in 40/2017) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na
25. seji, dne 21.12.2017 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 25/2014, 17/2015 in 52/2016
– ZPPreb-1 in 29/2017 – ZŠpo-1) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št.1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 25.
seji, dne 21. 12. 2017 sprejel naslednji

SKLEP

PRAVILNIK

o sprejemu Načrta razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja v Mestni občini
Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme Načrt razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje z dne 21. 11.
2017, ki ga je izdelal Inštitut DIGITAS, Kersnikova ulica 4, 1000
Ljubljana.
2. člen
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da potrjuje
morebitne spremembe in dopolnitve obravnavanega Načrta
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini
Velenje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 084-07-0011/2016
Datum: 21.12.2017

o sofinanciranju programov in projektov na
področju turizma v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določeni predmet in postopek
sofinanciranja programov in projektov na področju turizma v
Mestni občini Velenje ter nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja trajnostnega
turizma, turistične društvene dejavnosti in turističnih podmladkov
na območju Mestne občine Velenje.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA
3. člen
Predmet sofinanciranja na osnovi tega pravilnika so programi
in projekti na področju turizma na območju Mestne občine
Velenje, in sicer:
A – Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
B – Sofinanciranje dejavnosti turističnih podmladkov
Programi in projekti se podrobneje opredelijo z javnim
razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere izmed vsebin
iz prejšnjega odstavka tega člena so predmet sofinanciranja.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

4. člen
Predmet sofinanciranja niso:
- programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne
občine Velenje. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina
je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine
Velenje;
- programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih proračunskih
postavk oziroma, ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne
občine Velenje;
- stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
- stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali
opreme;
- materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški
telefona, elektrike, vode, ogrevanja …);
- programi in projekti, ki niso s področja turizma.
III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
5. člen
Upravičenci sredstev so turistična društva in člani turistične
zveze.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti morajo sedež na območju Mestne občine Velenje;
- skladno z veljavno zakonodajo morajo imeti urejeno vso
potrebno dokumentacijo;
- imeti morajo zagotovljene pravne, organizacijske, materialne,
prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih
programov in projektov;
- v preteklem letu so sodelovali na najmanj treh prireditvah v
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organizaciji Mestne občine Velenje ali Turistične zveze Velenje
ali Zavoda za turizem ŠD.
Na razpisu ne morejo kandidirati društva, ki niso realizirala
programa in projekta, ki so ga prijavili na razpisu v preteklem
letu (izjema je ne-realizacija zaradi višje sile ali razlogov na
katere niso mogli vplivati).
6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju
turizma se dodelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi
javnega razpisa, ki ga objavi župan.
Merila za vrednotenje programov in projektov pred objavo
javnega razpisa sprejme komisija, ki jo imenuje župan. Merila
se uporabljajo kot izhodišče za sofinanciranje v skladu z višino
proračunskih sredstev.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega
števila točk ovrednotenih projektov.
Za področje organiziranja in izvajanja turističnih prireditev so
lahko merila določena tako, da so prireditve glede na obseg
in pomen prireditve razvrščene v naprej določene razrede, za
katere je opredeljena višina sofinanciranja.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru
predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo
spremeniti.
7. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka
po naslednjem zaporedju:
- objava javnega razpisa;
- odpiranje vlog;
- zapisnik o odpiranju vlog;
- pozivanje k dopolnitvi vlog, v kolikor vloge niso popolne;
- ocenjevanje in vrednotenje vlog;
- predlog prejemnikov sredstev županu Mestne občine
Velenje;
- sklep o izboru prejemnikov sredstev;
- sklepanje pogodb s prejemniki sredstev;
- obravnava poročil o izvedenih projektih.
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- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
- predmet javnega razpisa in področja sofinanciranja;
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
in meril, s pomočjo katerih se izberejo izvajalci in njihovi
projekti;
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva;
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa;
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev;
- način dostave vlog;
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu
javnega razpisa;
- informacijo o razpisni dokumentaciji, katere obvezni del so
merila za ocenjevanje prijav.
Poleg navedenih podatkov se lahko objavijo tudi drugi podatki,
če so glede na vrsto predmeta javnega razpisa potrebni.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
10. člen
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse pogoje, ki jih mora
prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev
oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno
popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
- opredelitev vsebin, ki so predmet javnega razpisa;
- okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa;
- način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni
prijavitelj;
- vzorec pogodbe;
- navedbo meril za vrednotenje vlog;
- izjava, da so vse navedbe v prijavi resnične;
- navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in
kdo o pritožbi zoper sklep o dodelitvi sredstev.

8. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh
Mestne občine Velenje in Zavoda za turizem ŠD.
Pred objavo javnega razpisa sprejme župan sklep o pričetku
postopka in imenovanju komisije za izvedbo postopka javnega
razpisa s katerim določi datum objave in besedilo razpisa.

Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni
deli razpisne dokumentacije.

Člani komisije so odgovorni za varovanje zaupnosti podatkov
prijaviteljev in prijavljenih idej. Komisijo sestavljajo predsednik
in vsaj dva člana, ki ne smejo biti s prejemnikom interesno
povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega
razmerja ali v zakonski zvezi. Interesna povezanost ne more
biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti
drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem
področju. Član komisije, ki je interesno povezan s prijaviteljem,
se pri ocenjevanju prijaviteljeve vloge izloči iz postopka.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je
podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo javnega
razpisa popolna. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.

9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- naziv in sedež financerja;

11. člen
Po poteku razpisnega roka komisija odpre vse vloge, ki so do
tedaj prispele.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavitelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge se
zavržejo. Vse nepravočasno predložene vloge se izločijo iz
postopka izbire in se neodprte vrnejo prijavitelju.
Komisija na osnovi sprejetih meril oceni vse popolne vloge ter
o ocenjevanju vodi zapisnik. Predlog prejemnikov sredstev se
predloži županu, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o
izboru prejemnikov sredstev.
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S prejemnikom sredstev se sklene pogodba. Pogodba se
sklene v pisni obliki in začne veljati z dnem podpisa. Pogodba,
ki ni sklenjena v pisni obliki, je nična.
Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti
sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov: Mestna
občina Velenje, Urad za razvoj in investicije, Titov trg 1,
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča
župan.
12. člen
Župan lahko sklene pogodbo o sofinanciranju projektov na
področju turizma brez javnega razpisa za tiste projekte, ki so
posebnega pomena za Mestno občino Velenje, ki ne presegajo
planiranih sredstev v proračunu ter jih kot projekte posebnega
pomena s sklepom opredeli župan.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad
porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojen urad za področje
turizma v Mestni občini Velenje.
14. člen
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev
najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Mestni občini
Velenje predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih
oziroma projektih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
15. člen
Prejemnik sredstev mora prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo naslednji dan od dneva prejema
sredstev, vrniti v občinski proračun:
- če ne porabi dodeljenih sredstev v terminskem planu,
določenem s pogodbo;
- če nenamensko porabi dodeljena sredstva;
- če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na
podlagi katerih so mu bila dodeljena sredstva;
- če do roka, določenega v pogodbi, ne odda dokazil iz
prejšnjega člena tega pravilnika.
V primeru iz zadnjih treh alinej prejšnjega odstavka tega
člena prejemnik sredstev ne more kandidirati na razpisu v
naslednjem letu.
V. KONČNI DOLOČBI

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju programov in projektov v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 39/2014).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0001/2017
Datum: 21. 12. 2017
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/2016 – UPB) na svoji 25. seji, dne 21. 12. 2017 sprejel naslednji

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU STARA VAS –
ZAHOD (TEHNOLOŠKI PARK VELENJE)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki
park Velenje) - Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 6/12, 20/12, 7/17 in v Ul RS, št. 72/13 - DPN
- v nadaljevanju: Odlok .
2. člen
V 3. členu Odloka se v poglavju z naslovom 2.1. Opis vplivov in
povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji tretji stavek
spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Lokacija je ugodno orientirana za namene primarnih
dejavnosti kot so poslovna, servisna, proizvodna, skladiščna,
logistična, obrtna in storitvena dejavnost. Znotraj delov
predvidenih objektov je v sklopu primarne dejavnosti dopustna
tudi trgovska, gostinska, izobraževalna in stanovanjska
namembnost objektov ali njihovih delov, ob predhodnem
soglasju Mestne občine Velenje.«
3. člen
V 4. členu Odloka se v poglavju z naslovom 2.2. Osnovna
namenska raba v drugem odstavku spremeni in dopolni tretji
stavek, tako da se glasi:
»Območje je primarno namenjeno poslovnim, obrtnim,
storitvenim, servisnim, proizvodnim, skladiščnim in logističnim
dejavnostim. Znotraj delov predvidenih objektov je v sklopu
primarne dejavnosti dopustna tudi trgovska, gostinska,
izobraževalna in stanovanjska namembnost objektov ali
njihovih delov, ob predhodnem soglasju Mestne občine
Velenje.«
4. člen
V 5. členu odloka se besedilo drugega odstavka podpoglavja
2.3. z naslovom Podrobnejša namenska raba prostora
spremeni tako, da se glasi:
»Na območju obstoječe obrtne, poslovno, servisne cone na JV
delu območja OPPN je dopustna sprememba namembnosti
obstoječih obrtnih, poslovnih in servisnih objektov, dozidave
ter dopolnilna gradnja obrtnih, poslovnih in servisnih objektov,
po arhitekturnih in oblikovnih načelih obstoječih objektov ob
napajalni cesti že zgrajenih objektov (tako glede tlorisnih
dimenzij, etažnosti, naklonov streh in upoštevanjem gradbenih
linij tega kareja). Predvideni objekti se lahko po arhitekturnih
in oblikovnih načelih prilagodijo ostalim objektom na območju
severno od JV dela območja, ob tem da višina predvidenih
objektov ne sme bistveno presegati višine sosednjih objektov
(maximalna etažnost: P+2). Dopustne so izvedbe »ravnih«
streh, skladno z upoštevanjem 10. člena tega odloka.«
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5. člen
V 8. členu Odloka se v poglavju z naslovom 2.6. Velikost in
zmogljivost objektov spremeni in dopolni drugi odstavek tako,
da se glasi:
»V karejih, ki so namenjeni proizvodni, servisni, poslovni in
obrtni dejavnosti je na posameznih delih predvidenih objektov v
sklopu primarnih dejavnosti dopustna tudi gradnja stanovanjskih
površin, garažnih površin, nastanitvenih prostorov, gostinskih
površin, trgovskih površin, skladiščnih površin ter objektov
za uslužnostne in izobraževalne dejavnosti, ob predhodnem
soglasju Mestne občine Velenje.«
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-08-0004/2017-300
Datum: 21. 12. 2017
							
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in
76/15), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno
prečiščeno besedilo) na 25. seji 21. 12. 2017 sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2018
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2018 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2018”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2018 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.523.837,03
EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2018 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2018«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2018 načrtujejo v orientacijski vrednosti 421.749,00
EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1.
2018.
Številka: 460-02-0002/2017
Datum: 21. 12. 2017 					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra in katastrska
občina

957 Škale

957 Škale

957 Škale

957 Škale

964 Velenje

957 Škale

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Zap.št.

1.

.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3.

.

.

.

.

8.

9.

10.

866

1

202
3

393
1
399
skupaj 1.798

184
160
skupaj 3

zelenica

stavbno zemljišče

zelenica, vrt

travnik, dvorišče

javni razpis

javni razpis

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javni razpis

20,00

39,00

26,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega dvojčka
Pripravi se javni razpis prodaje nepremičnine, za katero je
zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.

24,00

15,50

15,50

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin.

Za nakup nepremičnin sta zainteresirana lastnika sosednjega
zemljišča.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovno servisnih objektov.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovnih objektov.

20,00

30,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.
Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin

20,00

34,00

Orientacijska

vrednosti v €/m 2

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka
izgradnja komunalne infrastrukture.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

22.516,00

20.046,00

35.960,00

8.256,00

369.179,00

321.501,00

15.400,00

16.440,00

1.220,00

250.648,00

Orientacijska
vrednost v €

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

2397/209

2397/306

2397/213
2397/211
2397/214
2397/216
2397/212
2397/215

1979/1
1977/4-del

nezazidano zemljišče

1.3
1
8.428
skupaj 23.818

945/28
945/9
945/27

neposredna pogodba

1.13
nezazidano zemljišče,
6.599
javni razpis
gozd
skupaj 20.742

zemljišče

1
219
skupaj 770

837/1
959/2

javni razpis

neposredna pogodba

javni razpis

Predvidena metoda
razpolaganja

2018 - Zemljišča

530/5
294/4

zemljišče

548

zelenica, dvorišče

802/15


3
skupaj 1

travnik

864
890
870
828
818
833
860
1.409
skupaj .3

810/7
817/6
817/7
818/10
818/11
818/12
818/14
818/15

821/10
821/11

Vrsta dejanske rabe

Velikost (m )

Parcelna št.

2

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2018
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

967 Kavče

1.

1.

1.

18.

19.

967 Kavče

964 Velenje

1.

1.

964 Velenje

13.

967 Kavče

964 Velenje

1.

1
3
68
1
140
185
skupaj 894
120
1
skupaj 13

1795/6-del
1800/12
1800/2-del
1800/3-del
1/-del
13/

3
33
3/
3-del

1.410
3
691
1.500
skupaj 3.943

14.649

1.957
3.797
.3
.3

999

skupaj 15.710

228/1
/3
/
/
227/8
/
227/9

3/1

13

2559/1-del

3240/31



1.800
800
1.700
skupaj 4.300

782-del
3/1-del
783/18-del

131/1
1732/9

300
4.950
690
1.040
1.200
1.179
700
150
430
480
skupaj 10.819

kmetijsko zemljišče

gozd

kmetijsko zemljišče,
gozd

zelenica

dvorišče

travnik, dvorišče

dvorišče, zelenica

travnik

travnik

zemljišče


791
589
skupaj 1.

1
1/1
1/

3/3-del
686/1-del
687/1-del
688-del
689-del
690
691-del
/1-del
768/3-del
695-del

dvorišče

javni razpis na UE

javni razpis na UE

javni razpis na UE

menjalna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javni razpis

javni razpis

javni razpis

neposredna pogodba

26,00

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče ob stanovanjskem objektu.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

2,00

0,80

1,00

25,00

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

24,40

24,40

39,37

39,37

30,00

24,40

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih
so predvidene gradnje stanovanjskih objektov

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

7.886,00

11.719,20

15.710,00

3.510,00

1.850,00

3.269,60

21.813,60

169.291,00

425.944,03

49.380,00

58.901,60

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

20.

964 Velenje

11.

1.940
1
140

60

skupaj .1

11/3-del
1/1
11/3
2408/2
3/-del
2396/3-del

22. december 2017
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

963 Paka

964 Velenje

951 Hrastovec

964 Velenje

963 Paka

.

.

.

.

28.

964 Velenje

3

111
185
1.075
1
1.1
340
skupaj 3.030

3240/27
3240/28
3240/24
3241/8
3253/49
3600/8-del





1.059

3/1

/1

3012/6-del

450/7

3600/14-del
3600/7
3600/8-del

178
40
40
96
11

49
130
60

105
95
3
skupaj 1.105
100
120
30
skupaj 250

javni razpis na UE

javni razpis na UE

travnik

travnik

dvorišče

dvorišče

travnik

travnik

menjalna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

menjalna pogodba

javni razpis

neposredna pogodba

zelenica, javno dobro
(stara struga reke
neposredna pogodba
Pake), stavbno znotraj
UON

kmetijsko zemljišče

779
12.390
10.718
.
90
11
1.043
2.032
306
.13
940
skupaj 3.3

1-del
1
69
11-del

1

70

1-del
1-del

587/19
587/24
587/8
587/17
587/23
587/25
587/26
587/27
587/28
587/29
587/30
587/31
587/32

kmetijsko zemljišče,
gozd

40,00

25,00

Za nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče, ki v naravi predstavlja cesto,
parkirišče, pločnik in zelenico.

30,00

25,00

25,00

25,00

10,00

3,00

1,00

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče, ki v naravi predstavlja cesto.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.
Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče predvideno za gradnjo
infrastrukture.

Za nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskih objektih.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

2.163.837,03

121.200,00

900,00

21.780,00

1.375,00

26.475,00

6.250,00

11.050,00

109.038,00

35.328,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

30.

975 Vinska Gora

965 Laze

3.

29.

965 Laze

.

1.13
3
30.914
1.
1.
skupaj 35.328

280/2
278
283/1
282
279
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

1.

.

3.

.

.

.

.

javno zbiranje ponudb

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

964 Velenje

.

SKUPAJ:

964 Velenje

1/

/3

679
683/2
680

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

1.

Zap.št.

.3

3.338
3.239

916
1.488
skupaj 9.708

2

Velikost (m )

travnik

travnik

Vrsta dejanske
rabe

33



MOV predmetno zemljišče potrbuje zaradi izgradnje
infrastrikture v poslovni coni

€/m
MOV predmetne nepremičnine potrebuje za izgradnjo
infrastrukture v poslovni coni Stara vas. Predvidena
menjava nepreimičnin, kjer MOV odtuji kmetijska
zemljišča in gozd.

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2

Orientacijska
vrednosti v

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

421.749,00

101.385,00

320.364,00

Orientacijska vrednost v €

360.000,00

70.000,00

70.000,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

30.000,00

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Orientacijska vrednost €
30.000,00

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

2018 - Zemljišča

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

garsonjera, okoli 30 m2

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

javno zbiranje ponudb

Predvidena metoda
razpolaganja

garsonjera, okoli 30 m2

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2018

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

2018 – Stavbe in deli stavb

22. december 2017

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
- ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 9. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo) na
25. seji 21. 12. 2017 sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2019
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2019 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2019”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2019 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.523.837,03 EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2019 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2019«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2019 ne načrtujejo.
C
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Številka: 460-02-0002/2017
Datum: 21. 12. 2017 					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

22. december 2017

Šifra in katastrska
občina

957 Škale

957 Škale

957 Škale

957 Škale

964 Velenje

957 Škale

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Zap.št.

1.

.

3.

.

.

.

.

8.

9.

10.

2397/209

866

1

202
3

393
1
399
skupaj 1.798

184
160
skupaj 3

zelenica

stavbno zemljišče

zelenica, vrt

travnik, dvorišče

javni razpis

javni razpis

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javni razpis

Orientacijska

20,00

39,00

26,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega dvojčka
Pripravi se javni razpis prodaje nepremičnine, za katero je
zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.

24,00

15,50

15,50

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin.

Za nakup nepremičnin sta zainteresirana lastnika sosednjega
zemljišča.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovno servisnih objektov.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovnih objektov.

20,00

30,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.
Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin

20,00

34,00

vrednosti v €/m

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka
izgradnja komunalne infrastrukture.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
2

22.516,00

20.046,00

35.960,00

8.256,00

369.179,00

321.501,00

15.400,00

16.440,00

1.220,00

250.648,00

Orientacijska
vrednost v €

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

2397/306

2397/213
2397/211
2397/214
2397/216
2397/212
2397/215

1979/1
1977/4-del

nezazidano zemljišče

1.3
1
8.428
skupaj 23.818

neposredna pogodba

945/28
945/9
945/27

837/1
959/2

1.13
nezazidano zemljišče,
6.599
javni razpis
gozd
skupaj 20.742

zemljišče

1
219
skupaj 770

javni razpis

neposredna pogodba

javni razpis

Predvidena metoda
razpolaganja

2019 - Zemljišča

530/5
294/4

zemljišče

548

zelenica, dvorišče

802/15


3
skupaj 1

travnik

864
890
870
828
818
833
860
1.409
skupaj .3

810/7
817/6
817/7
818/10
818/11
818/12
818/14
818/15

821/10
821/11

Vrsta dejanske rabe

Velikost (m 2)

Parcelna št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2019
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

967 Kavče

967 Kavče

967 Kavče

11.

1.

13.

1.

1.

1.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

1.

18.

19.

20.

1.

1
3
68
1
140
185
skupaj 894
120
1
skupaj 13

1795/6-del
1800/12
1800/2-del
1800/3-del
1/-del
13/

3
33
3/
3-del

1.410
3
691
1.500
skupaj 3.943

14.649

1.957
3.797
.3
.3

999

skupaj 15.710

228/1
/3
/
/
227/8
/
227/9

kmetijsko zemljišče

gozd

kmetijsko zemljišče,
gozd

zelenica

dvorišče

travnik, dvorišče

dvorišče, zelenica

travnik

travnik

javni razpis na UE

javni razpis na UE

javni razpis na UE

menjalna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javni razpis

javni razpis

javni razpis

neposredna pogodba

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

2,00

0,80

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

26,00

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče ob stanovanjskem objektu.

1,00

25,00

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

24,40

24,40

39,37

39,37

30,00

24,40

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih
so predvidene gradnje stanovanjskih objektov

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

7.886,00

11.719,20

15.710,00

3.510,00

1.850,00

3.269,60

21.813,60

169.291,00

425.944,03

49.380,00

58.901,60

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

3/1

13

2559/1-del

3240/31



1.800
800
1.700
skupaj 4.300

782-del
3/1-del
783/18-del

131/1
1732/9

300
4.950
690
1.040
1.200
1.179
700
150
430
480
skupaj 10.819

zemljišče


791
589
skupaj 1.

1
1/1
1/

3/3-del
686/1-del
687/1-del
688-del
689-del
690
691-del
/1-del
768/3-del
695-del

dvorišče

1.940
1
140

60

skupaj .1

11/3-del
1/1
11/3
2408/2
3/-del
2396/3-del

stran 14 / Številka 28-2017
22. december 2017

965 Laze

963 Paka

964 Velenje

951 Hrastovec

964 Velenje

963 Paka

975 Vinska Gora

964 Velenje

3.

.

.

.

.

28.

29.

30.

3

111
185
1.075
1
1.1
340
skupaj 3.030

3240/27
3240/28
3240/24
3241/8
3253/49
3600/8-del





1.059

3/1

/1

3012/6-del

450/7

3600/14-del
3600/7
3600/8-del

178
40
40
96
11

49
130
60

105
95
3
skupaj 1.105
100
120
30
skupaj 250

javni razpis na UE

javni razpis na UE

travnik

travnik

dvorišče

dvorišče

travnik

travnik

menjalna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

menjalna pogodba

javni razpis

neposredna pogodba

zelenica, javno dobro
(stara struga reke
neposredna pogodba
Pake), stavbno znotraj
UON

kmetijsko zemljišče

779
12.390
10.718
.
90
11
1.043
2.032
306
.13
940
skupaj 3.3

1-del
1
69
11-del

1

70

1-del
1-del

587/19
587/24
587/8
587/17
587/23
587/25
587/26
587/27
587/28
587/29
587/30
587/31
587/32

kmetijsko zemljišče,
gozd

40,00

25,00

Za nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče, ki v naravi predstavlja cesto,
parkirišče, pločnik in zelenico.

30,00

25,00

25,00

25,00

10,00

3,00

1,00

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče, ki v naravi predstavlja cesto.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.
Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno
zemljišče, pridobila pa zemljišče predvideno za gradnjo
infrastrukture.

Za nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskih objektih.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, kjer MOV pridobi
zemljišča v poslovni coni Stara vas in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo cesto.

2.163.837,03

121.200,00

900,00

21.780,00

1.375,00

26.475,00

6.250,00

11.050,00

109.038,00

35.328,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

965 Laze

.

1.13
3
30.914
1.
1.
skupaj 35.328

280/2
278
283/1
282
279
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

1.

.

3.

.

.

.

.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javno zbiranje ponudb

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

garsonjera, okoli 30 m2

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

javno zbiranje ponudb

Predvidena metoda
razpolaganja

garsonjera, okoli 30 m2

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

360.000,00

70.000,00

70.000,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

30.000,00

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

30.000,00

Orientacijska vrednost €

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2019 – Stavbe in deli stavb
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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, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine
Velenje na 25. seji 21. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018
1. člen
S tem odlokom se določa proračun Mestne občine Velenje za leto 2018 (v nadaljevanju: proračun),
postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter obseg zadolževanja in
poroštev javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
0 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
13 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJEIN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. 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
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

41.794.631 EUR
35.391.055 EUR
25.560.275 EUR
16.459.275 EUR
8.829.400 EUR
271.600 EUR
9.830.780 EUR
8.155.621 EUR
12.070 EUR
274.200 EUR
83.250 EUR
1.305.639 EUR
1.370.400 EUR
600.400 EUR
770.000 EUR
27.350 EUR
27.350 EUR
4.406.810 EUR
1.490.870 EUR
2.915.940 EUR
599.016 EUR
599.016 EUR
43.656.181 EUR
11.118.950 EUR
2.844.394 EUR
422.613 EUR
7.441.274 EUR
185.669 EUR
225.000 EUR
15.452.125 EUR
937.538 EUR
6.433.923 EUR
2.238.394 EUR
5.842.270 EUR
16.205.906 EUR

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
31 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/
ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)

22. december 2017

16.205.906 EUR
879.200 EUR
75.000 EUR
804.200 EUR
- 1.861.550 EUR

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

0 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.– IV.)

0 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

1.815.966 EUR
1.815.966 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

2.019.652 EUR
2.019.652 EUR

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILA DOLGA (VII.–VIII.)

- 203.686 EUR

X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)

- 2.065.236 EUR
1.861.550 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017
2.495.085 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018
429.849 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter
načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2 %
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev odloča župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v zakonu, ki ureja javne finance, tudi
naslednji prejemki:
- prejemki požarne takse po zakonu, ki ureja varstvo pred požarom, ki se uporabijo za namen,
določen v navedenem zakonu;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za
sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi;
- prejemki krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
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Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki
v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg
izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko
uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih
sredstev.
6. člen
Proračunski sklad je Proračunski štipendijski sklad Mestne občine Velenje.
7. člen
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami
in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.
Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna v 1.
polletju leta in z zaključnim računom proračuna.
8. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim finančnim načrtom, ki je izkazan v
posebnem delu proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom drugače
določeno. Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih
sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
9. člen
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost presega 4.000 EUR
brez DDV,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega 8.000 EUR brez
DDV ter
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo premoženja ožjega dela občine,
ki so brez predhodnega soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se
nanašajo:
- na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega dela občine ter
- nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb in drugih naložb v pravne osebe.
10. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere
prevzame obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2018 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovana
sredstva v letu 2018 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2019, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2018;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2018.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2018 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovana
sredstva v letu 2018 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2019, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče odhodke in
tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2018;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče
odhodke in tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2018.
Ne glede na določbe 2. in 3. odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti
za:
- pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
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operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
- najemne oziroma zakupne pogodbe, ki so lahko sklenjene za določen ali za nedoločen čas z
odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev;
- koncesijske pogodbe;
- za projekte, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU
in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
11. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta, mora predhodno potrditi občinski svet, razen
spremembe vrednosti projektov nad 20% v primerih, ko se iz občinskega proračuna financira manj kot
50 % izhodiščne vrednosti projekta.
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.
12. člen
Nove proračunske postavke se uvrstijo v proračun na podlagi odločitve občinskega sveta.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko župan v proračun uvrsti nove
proračunske postavke:
- v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, in
- v primerih, ko s tem zagotovi pravilno izkazovanje odhodkov in drugih izdatkov proračuna po
institucionalni in programski klasifikaciji, s tem, da morajo biti v teh primerih pravice porabe že
zagotovljene s sprejetim proračunom.
13. člen
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog ob polletju in zaključku leta oziroma
na njegovo zahtevo.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

14. člen

15. člen
Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem
posojila doma, in sicer za investicije, predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih
najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za
izpolnitev obveznosti posrednih
uporabnikov proračuna občine in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov in
odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne
prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter
prihodke režijskih obratov.
V letu 2018 se občina lahko zadolži do višine 1.815.966 EUR za investicije, načrtovane v proračunu.
Zadolžitev šteje v obseg zadolževanja občine.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do
višine, določene s 1. odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17; v nadaljevanju: ZIPRS1718), na podlagi 2.
odstavka 56. člena ZIPRS1718 ne šteje v obseg zadolževanja.
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se
lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine, razen če leto
črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.
17. člen
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do
višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine.
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18. člen
Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov
proračuna občine in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za investicije, za
projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije,
in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2018 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka tega člena do skupne višine 1.200.000
EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme preseči 250.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se morata skleniti istočasno.
19. člen
Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 15., 16., 17. in 18. členu tega odloka sklepa župan ali
oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 15. in 17. členu tega odloka mora občina pridobiti soglasje
ministra, pristojnega za finance. Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora pridobiti tudi za
zadolžitev po 16. členu tega odloka, če leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem
proračunskem letu.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pridobitev soglasja ministra, pristojnega za finance, ni
potrebna za zadolžitev v državnem proračunu na osnovi 56. člena ZIPRS1718.
O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja financiranje občin, ni potrebno soglasje ministra,
pristojnega za finance, in o poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa župan.
20. člen
Posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se zadolžujejo za
investicije, za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna
Evropske unije, in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2018 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zadolžijo oz. izdajo poroštva v
skupni višini 1.200.000 EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 250.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni
uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, so
nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oz.
gospodarske javne službe.
Občina ne sme prevzemati dolga.

21. člen

22. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v
posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.
23. člen
Župan sprejme načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem za premičnine v
posamični vrednosti nad vrednostjo, določeno z zakonom.
24. člen
Župan lahko do višine 600 EUR odpiše oziroma delno odpiše odplačilo dolga, če bi bili stroški
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postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja
pa se od 1. 1. 2018 dalje.

Številka: 403-02-0006/2017-11
Datum: 21. 12. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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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, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 ZIPRS1819) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) je
Svet Mestne občine Velenje na 25. Seji 21. 12. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
1. člen
S tem odlokom se določa proračun Mestne občine Velenje za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun),
postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter obseg zadolževanja in
poroštev javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
13 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJEIN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. 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

.763.276 EUR
36.195.922 EUR
26.817.281 EUR
16.815.781 EUR
9.729.400 EUR
272.100 EUR
9.378.641 EUR
7.721.095 EUR
12.070 EUR
274.200 EUR
83.250 EUR
1.288.026 EUR
1.890.400 EUR
600.400 EUR
1.290.000 EUR
27.450 EUR
27.450 EUR
6.673.872 EUR
2.121.559 EUR
4.552.313 EUR
1.975.632 EUR
1.975.632 EUR
47.197.671 EUR
11.466.399 EUR
2.901.440 EUR
423.363 EUR
7.707.683 EUR
208.913 EUR
225.000 EUR
15.943.092 EUR
1.398.615 EUR
6.453.923EUR

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 24 / Številka 28-2017

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/
ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)

22. december 2017

2.279.534 EUR
5.811.020 EUR
18.703.080 EUR
18.703.080 EUR
1.085.100 EUR
255.000 EUR
830.100 EUR
- 434.395 EUR

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

0 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.– IV.)

0 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

2.450.000 EUR
2.450.000 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

2.228.353 EUR
2.228.353 EUR

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILA DOLGA (VII.–VIII.)
X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)

221.647 EUR
-212.748 EUR
434.395 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018
429.849 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019
217.101 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter
načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov
proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2 %
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev odloča župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v zakonu, ki ureja javne finance, tudi
naslednji prejemki:
- prejemki požarne takse po zakonu, ki ureja varstvo pred požarom, ki se uporabijo za namen,
določen v navedenem zakonu;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
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sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za
sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi;
prejemki krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki
v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg
izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko
uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih
sredstev.
6. člen
Proračunski sklad je Proračunski štipendijski sklad Mestne občine Velenje.
7. člen
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami
in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.
Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna v 1.
polletju leta in z zaključnim računom proračuna.
8. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim finančnim načrtom, ki je izkazan v
posebnem delu proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom drugače
določeno. Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih
sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
9. člen
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost presega 4.000 EUR
brez DDV,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega 8.000 EUR brez
DDV ter
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo premoženja ožjega dela občine,
ki so brez predhodnega soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se
nanašajo:
- na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega dela občine ter
- nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb in drugih naložb v pravne osebe.
10. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere
prevzame obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2019 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovana
sredstva v letu 2019 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2020, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2019;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2019.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2019 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovana
sredstva v letu 2019 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2020, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče odhodke in
tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2019;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče
odhodke in tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2019.
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Ne glede na določbe 2. in 3. odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti
za:
- pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
- najemne oziroma zakupne pogodbe, ki so lahko sklenjene za določen ali za nedoločen čas z
odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev;
- koncesijske pogodbe;
- za projekte, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU
in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
11. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta, mora predhodno potrditi občinski svet, razen
spremembe vrednosti projektov nad 20% v primerih, ko se iz občinskega proračuna financira manj kot
50 % izhodiščne vrednosti projekta.
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.
12. člen
Nove proračunske postavke se uvrstijo v proračun na podlagi odločitve občinskega sveta.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko župan v proračun uvrsti nove
proračunske postavke:
- v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, in
- v primerih, ko s tem zagotovi pravilno izkazovanje odhodkov in drugih izdatkov proračuna po
institucionalni in programski klasifikaciji, s tem, da morajo biti v teh primerih pravice porabe že
zagotovljene s sprejetim proračunom.
13. člen
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog ob polletju in zaključku leta oziroma
na njegovo zahtevo.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

14. člen

15. člen
Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem
posojila doma, in sicer za investicije, predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih
najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za
izpolnitev obveznosti posrednih
uporabnikov proračuna občine in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov in
odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne
prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter
prihodke režijskih obratov.
V letu 2019 se občina lahko zadolži do višine 2.450.000 EUR za investicije, načrtovane v proračunu.
Zadolžitev šteje v obseg zadolževanja občine.
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se
lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine, razen če leto
črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.
17. člen
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do
višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine.
18. člen
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Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov
proračuna občine in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za investicije, za
projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije,
in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2019 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka tega člena do skupne višine 1.200.000
EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme preseči 250.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se morata skleniti istočasno.
19. člen
Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 15., 16., 17. in 18. členu tega odloka sklepa župan ali
oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 15. in 17. členu tega odloka mora občina pridobiti soglasje
ministra, pristojnega za finance. Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora pridobiti tudi za
zadolžitev po 16. členu tega odloka, če leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem
proračunskem letu.
O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja financiranje občin, ni potrebno soglasje ministra,
pristojnega za finance, in o poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa župan.
20. člen
Posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se zadolžujejo za
investicije, za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna
Evropske unije, in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2019 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zadolžijo oz. izdajo poroštva v
skupni višini 1.200.000 EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 250.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni
uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, so
nična, če določajo zavarovanje s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oz.
gospodarske javne službe.
Občina ne sme prevzemati dolga.

21. člen

22. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v
posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.
23. člen
Župan sprejme načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem za premičnine v
posamični vrednosti nad vrednostjo, določeno z zakonom.
24. člen
Župan lahko do višine 600 EUR odpiše oziroma delno odpiše odplačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
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25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja
pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Številka: 403-02-0008/2017-11
Datum: 21. 12. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 3. člena Pravilnika o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 25. seji, dne 21. 12.
2017 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2018
I. UVOD
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2018 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni
programi športa, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti,
potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu.
Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2018 za programe športa zagotovi
1.940.712 EUR, in sicer 698.412 EUR za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in
1.242.300 EUR za dejavnosti izvajalcev LPŠ, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
Odloka proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28).
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2023 (Uradni
list RS, št. 26/14; v nadaljevanju: NPŠ) določa zlasti:
- izhodišča in usmeritve športa,
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
javnih sredstev, kot so športna vzgoja, športno rekreativna dejavnost, vrhunski šport,
kakovostni šport, šport starejših in šport invalidov,
- razvojne in strokovne naloge v športu,
- upravljanje športa,
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov.
Izvajanje NPŠ v lokalni skupnosti se določi z LPŠ. LPŠ v Mestni občini Velenje določa programe
športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Velenje. Za
uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ se zagotovijo javna sredstva za
financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- šport starejših,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
- delovanje športne zveze izbrane na razpisu,
- delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod.
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:
-

športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in imajo sedež v MO
Velenje
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
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Za izvajanje LPŠ je, skladno z določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017) Svet Mestne
občine Velenje sprejel podrobnejša merila za izvajanje in izbor programov športa v Mestni občini
Velenje. Mestna občina Velenje podpira razvoj športa v svojem okolju in se trudi zagotoviti optimalne
pogoje za njegov razvoj. Pri sestavljanju LPŠ občina upošteva specifičnost in razvitost športa. Tako bo
občina:
1. posvetila posebno pozornost programom za otroke in mladino, z namenom spodbujati
kakovosten način preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu preprečevanja
socialno-patoloških pojavov,
. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse izvajalce športa v
Mestni občini Velenje, še posebej mladini,
3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter s
posebno podporo kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši športniki lahko svoj
potencial razvijejo tudi v domačem okolju,
. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki sofinanciranja športno rekreacijskih
tekmovanj,
. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v športu,
. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in vzdrževanje že obstoječih,
. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v podporo delovanja športnih klubov.
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto. Zato
bomo v Mestni občini Velenje sledili ciljem, navedenim v LPŠ.
III. CILJI
A – na področju športne vzgoje
- zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do
srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju;
- zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v programe redne in organizirane
vadbe;
- izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na področju ŠŠT in pri urejanju statusa
športnika za vse tiste športnike, ki izpolnjujejo pogoje.
B – na področju športne rekreacije
- povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije,
- nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne programe,
- omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim širšemu krogu občanov.
C – na področju kakovostnega športa
- vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez;
- dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane tudi na osnovi
kategorizacije po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije;
- klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za
osnovnošolsko in srednješolsko mladino.
D – na področju vrhunskega športa
- pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih
programov, ki omogočajo vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in razvoj.
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
- zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v športu;
- zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov;
- zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih
medijih in z raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.
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F – na področju športnih objektov
- zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa;
- zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja in vzdrževanja javnih športnih objektov;
- zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.
IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2018 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki
bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z NPŠ in v
interesu občine.
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2018 iz občinskega proračuna sofinancirali
izvajanje naslednjih programov športa in v naslednjem obsegu:
Proračunska postavka: 40318110, 40318028
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA

148.211€

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

3.120 €

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

86.541 €

Za šolska športna tekmovanja

51.000 €

1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov

7.550 €

Proračunska postavka: 40318110
2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT

122.280 €

2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – športne šole

66.220 €

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

56.060 €

Proračunska postavka: 40318110
3. ŠPORTNA
POTREBAMI

VZGOJA

OTROK

IN

MLADINE

S

POSEBNIMI

7.620 €

Proračunska postavka: 40318110
4. ŠPORTNA REKREACIJA

10.758 €

Proračunska postavka: 40318110
5. ŠPORT STAREJŠIH
Proračunska postavka: 40318110

2.500 €
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17.300 €

Proračunska postavka: 40318110, 40318030
7. VRHUNSKI ŠPORT
7.1. vrhunski šport
7.2. program pospeševanja vrhunskega športa

42.250 €
12.250 €
30.000 €

Proračunska postavka: 40318110
8. ŠPORT INVALIDOV

4.600 €

Proračunska postavka: 40318110, 40318091
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV

11.100 €

Proračunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089, 40318107,40318150, 40318151
10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu
10.2. priznanja športnikom športnim delavcem in športnim organizacija
10.3. nagrade za nadpovprečne športne dosežke
10.4. velike mednarodne, državne in občinske prireditve
10.5. delovanje izbrane športne zveze
10.6. mednarodne igre šolarjev

356.081 €
3.000 €
7.000 €
300.000 €
24.581 €
8.500 €
13.000 €

Proračunska postavka: 40318023, 40318026
11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA RD

838.000 €

Proračunska postavka: 40318031, 40318032, 40318033, 40318038, 40318083, 40318117,
40318122, 40318134, 40318155, 40318157
12. SREDSTVA ZA INVESTICIJE,
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

OBNOVO

IN

VZDRŽEVANJE

374.612 €

Proračunska postavka: 40318039, 40318110
13. OSTALE NALOGE

5.400 €

V. VELJAVNOST IN UPORABA
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
1/1 – uradno prečiščeno besedilo). Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu ter števila in

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

22. december 2017

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 28-2017 / stran 33

obsega programov, izbranih za sofinanciranje, lahko na predlog Komisije za šport Mestne občine
Velenje župan s sklepom prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru Letnega
programa športa.
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku MOV in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za
sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje.

Številka: 650-01-0001/2017
Datum: 21. 12. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje na podlagi 12. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 18/2015) in 33. člena Koncesijske pogodbe , št. POG-1110/2017 za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini
Velenje z dne 29. 9. 2017 na 25. seji, dne 21. 12. 2017 potrjuje naslednji

Program
obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018
1. Obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih
objektov javne
razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe
električne energije
1.1.

Barvanje drogov javne razsvetljave

V sklopu sistema JR MOV je še 634 drogov razsvetljave, kateri so predvideni za antikorozijsko zaščito
ter barvanje.
Tabela 1: Obnova drogov
Čiščenja in barvanje drogov, višine do m
Čiščenja in barvanje drogov, višine do 8m
Čiščenja in barvanje drogov, višine do 10m
SKUPAJ

kos
1
1
3
3

V letih 2018 - 2021 je predvidena obnova še skupno 634 kandelabrov – barvanje z antikorozijsko
barvo z dodatkom grafita. Investicija je ocenjena po ceniku na 70.000 EUR.
Predvidene lokacije se potrdijo s pomočjo koncendenta (občine).
Opis tehnologije antikorozijske zaščite in barvanja kandelabrov:
Pred začetkom vzdrževalnih del na kandelabrih lokacijo izvajanja del zavarujemo s prometnimi znaki
in stožci. Pred poškodbami in pršenjem barve zaščitimo tudi okolico in vozila.
Drogove dolžine med 4 in 7 metrov barvamo z lestvijo. Postopek začnemo s čiščenjem kandelabra.
Rjo odstranimo ročno z brušenjem ali v bolj zahtevnih primerih s kotno brusilko (odvisno od stopnje
poškodovanosti kandelabra z rjo). Demontira se vratca na kandelabrih in se jih prebarva iz obeh
strani. Zaradi oprijema sveže barve se vratca montirajo na koncu delovnega dne. Na delih kandelabra,
kjer se rja ne da odstraniti mehansko, se kandelaber premaže s kemikalijo (CHELADE). Kemikalija
zaustavi ponovno rjavenje na način, da poleg kemičnega delovanja naredi tanek zaščitni sloj preko
poškodovanega dela, ki je neprepusten. S tem zapre dostop zraka in ustavi rjavenje. Kandelaber se
prebarva s temeljno barvo in po tem z zaključno barvo.
Pri kandelabrih, ki so višji, je postopek isti kot pri nižjih kandelabrih s to razliko, da se dela izvajajo z
avtodvigalom. Na določenih odsekih bomo morali postaviti polovično delovno zaporo voznega pasu.
Vse lokacije pa označimo z ustreznimi prometnimi znaki in stožci.
Barvanje izvajamo v suhem vremenu pri stopinjah nad  stopinj.
1.2.

Obnova prižigališč javne razsvetljave

Predvidi se zamenjava celotnega prižigališča (kpl. s temeljem) – 1x obstoječe prižigališče na lokaciji
Industrijska cona Stara vas.
Okvirna ocena investicije je 2140 EUR brez DDV.
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Opis postopka obnove prižigališč:
Vsako prižigališče je aplikativno in izvedeno v skladu z zahtevamo SODO. Velikost energetske
omarice prižigališča izberemo glede na število kabelskih odcepov in količino svetilk, ki se iz
posameznega prižigališča prižigajo. Dosedanja prižigališča niso vsa prostostoječa z lastnim temeljem
in jih je nekaj tudi kot del TP, del TP na predalčnem drogu in vgradnja v steno.
Pred zamenjavo prižigališča se pogleda obstoječa lokacija in ob sodelovanju z distributerjem
električne energije doreče ali se obnova izvaja na dosedanji lokaciji ali se določi nova. V praksi to
pomeni, da se običajno pržigališča selijo iz TP v prostostoječe prižigališče z lastnim temeljem. Če je
prižigališče v steni objekta se je za poseg potrebno dogovoriti tudi z lastnikom objekta. Soglasja z
lastniki objektov za posege v objekt pridobi lastnik infrastrukture, ki je v tem primeru Občina.
Detajli se dogovorijo z vzdrževalcem elektro omrežja.
1.3.

Sanacija obstoječih drogov JR

V letu 2018 se predvidi okvirno 30 drogov za sanacija – ravnanje ter antikorozijska zaščita z
barvanjem.
Investicija je ocenjena na 6.500 EUR
V letu 2018 se predvidi okvirno 10 drogov za sanacija – zamenjava droga kpl. s temeljem.
Investicija je ocenjena na 5.250 EUR
1.4.

Zamenjava (modernizacija) razsvetljave

V letu 2018 se predvidi dobava in montaža novih svetilk (zamenjava obstoječih) in sicer;
-

2x svetilka svetilka na območju LIPA (27 W – npr: GeoLED),
1x svetilka svetilka c. na Vrtače (27 W – npr: GeoLED)
1x svetilka svetilka Kardeljev trg (27 W – npr: GeoLED)

Investicija je ocenjena na 1.000 EUR
Pregled ter sanacija razsvetljave podhodov:
-

Podhod c. Františka Foita ( 7 x stropna svetilka LED)

Investicija je ocenjena na 1.750 EUR.
2. Obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno
Strošek vzdrževanja (skupaj z investicijskim) razsvetljave je znašal v letu 2017 (november ter
december je sorazmerna ocena) dobrih 67.000,00 EUR brez DDV.
Prvi sklop so osnovna dela, kot so zamenjave sijalk, varovalčnih in ostalih elektroelementov, iskanja
napak ter ostala dela katera ne vplivajo neposredno na modernizacijo sistema JR, so pa nujna za
delovanje le te.
V drugem sklopu je bilo izvedenih tudi precej del v sklopu popravil in izboljšav (posodobitve ter
modernizacije JR) kot so:
-

26 novih drogov, kpl z vsemi potrebnimi deli (kot zamenjava obstoječih neustreznih),
33 novih konzol za montažo svetilk (zamenjava dotrajanih, …),
4 nove svetilke (Geoenergetika..),
Cca 100 m nove kabelske kanalizacije, kpl. z ožičenji ter valjancem,
…
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3. Ostalo po pogodbi
Koncesionar bo tudi v letu 2018 izpolnjeval obveznosti skladno s koncesijsko pogodbo ter
dokumentom »Tehnični opis izvajanja GJS« .. Vzdrževalna dela se bodo še naprej izvajala z
nominiranim lokalnim podizvajalcem Elektro Jezernik d.o.o.
Do sedaj ni bilo večjih pritožb uporabnikov. Morebitne pritožbe v letu 2018 bomo obravnavali skupaj s
predstavniki občine.

Številka: 3-03-0002/2016
Datum: 21. 12. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016- uradno
prečiščeno besedilo) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016-uradno
prečiščeno besedilo in 7/2017) na 25. seji 21. 12. 2017 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2018
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2018 je naslednji:
26. SEJA – 6. februar 2018:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega
zavoda Ljudska univerza Velenje

KMVVI

predlog

Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za
leto 2018

župan

predlog

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje do leta 2021

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Staro Velenje

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas - zahod
(Tehnološki park Velenje)

župan

predlog

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz
proračuna MO Velenje za leto 2017
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto
2017
Poročilo o izvedbi počitniškega dela mestne občine Velenje
"Čisto moje Velenje 2017"
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih
programov veteranskih in častniških organizacij ter
projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih
je Mestna občina Velenje v letu 2017 sofinancirala iz
proračuna
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom
ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne
namene v letu 2017
Končno poročilo NO MOV o nadzoru poslovanja OŠ Šalek
za leto 2016
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Končno poročilo NO MOV o nadzoru razpisa zdravstva in
sociale za leto 2016
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja GŠ Fran
Korun Koželjski za leto 2016
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov na področju turizma v Mestni občini
Velenje za leto 2017
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta
MOV za leto 2017

27. SEJA – 27. marec 2018:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o potrditvi javnega razpisa za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem

župan

predlog

Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti
MOV

župan

predlog

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Velenje za leto 2017

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Staro Velenje

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Trebuša - II. varianta

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Trebuša - zahod

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu Grajski hrib - območje skakalnic

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in
produkti razžvepljevanja

župan

osnutek

Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2017
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v MOV za leto 2017
Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2017
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za
leto 2017
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za
leto 2017
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Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto
2017
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje življenja
starejših v MOV za leto 2017
Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni
občini Velenje za leto 2017
Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe
javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega
linijskega prevoza učencev MOV
Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
za leto 2017
Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2017
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja
invalidov v MOV za leto 2017
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu
2017

Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2017
Poročilo o delu MIRVO za leto 2017
Poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe za del
poslovanja, ki se nanaša na koncesijo za opravljanje
lokalne GJS posodobitve in vzdrževanja infrastrukture
javne razsvetljave v MOV v letu 2017

Poročilo o dodelitvi de minimis pomoči za spodbujanje
podjetništva v MOV v letu 2017

28. SEJA – 8. maj 2018:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank
in občanov Mestne občine Velenje

župan

predlog

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2018

župan

predlog
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Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z
odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini
Šmartno ob Paki za leto 2018
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župan

predlog

župan

predlog

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v MO
Velenje, Občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki

župan

predlog

Odlok o postopku za sofinanciranje Letnega programa
športa v Mestni občini Velenje

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Trebuša - II. varianta

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu Trebuša - zahod

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu Grajski hrib - območje skakalnic

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in
produkti razžvepljevanja

župan

predlog

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine
Velenje za leto 2018

Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2017
Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2017
Letno poročilo o opravljenih nalogah CSD Velenje za leto
2017
Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa
Velenje za leto 2017
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2017 - povzetek
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine
Velenje za leto 2017
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2017
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za
leto 2017
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za
leto 2017
Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2017
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije
gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v
Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob
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Paki za leto 2017

Poročilo o izvajanju GJS službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz
Mestne občine Velenje za leto 2017
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v
Mestni občini Velenje za leto 2017

Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2017 do
31.12.2017

29. SEJA – 19. junij 2018:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu
2017

Komisija za
priznanja

predlog

Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na
dan 31.12.2017

župan

predlog

Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca
Velenje za šolsko leto 2018/19

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem
načrtu za rekreacijsko območje "Jezero" v Velenju

župan

osnutek

Odlok o postopku za sofinanciranje Letnega programa
športa v Mestni občini Velenje

župan

predlog

Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca
Velenje za šolsko leto 2018/19

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2017
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2017
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2017
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2017
Onesnaževala v zraku – rezultati meritev EIS in
obveščanje javnosti v letu 2017

30. SEJA – 18. september 2018:
NASLOV AKTA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2018
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem
načrtu za rekreacijsko območje "Jezero" v Velenju

župan

predlog

Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOV

župan

osnutek

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje

KMVVI

predlog

Sklep o imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo
Velenje

KMVVI

predlog

Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine
Velenje v najem

župan

predlog

Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOV

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta

župan

predlog

Sklep o ugotovitvi izvolitve župana

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

Letni program športa v MO Velenje za leto 2019

župan

predlog

Letni program izvajanja koncesije za opravljanje lokalne
GJS posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne
razsvetljave v MOV za leto 2019

župan

predlog

31. SEJA – 23. oktober 2018:
NASLOV AKTA

Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za
šolsko leto 2017/2018
Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza
Velenje v šolskem letu 2017/2018
Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski
Velenje za leto 2017

KONSTITUTIVNA SEJA (po volitvah):
NASLOV AKTA

2. SEJA – 18. december 2018:
NASLOV AKTA

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto
2019
PO POTREBI OZIROMA OSTALO:
 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov;
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spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov;
razvojni programi posameznih področij;
pravilniki o finančnih intervencijah;
akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva;
spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta;
poročila Nadzornega odbora MOV;
sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju;
sklepi o prenehanju statusa javnega dobra;
spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem MO Velenje za 2018;
spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje.

SEZNANITEV S:
 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2018 do
30. junija 2018;
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO
Velenje za leto 2017;
 Poročila o izvrševanju posameznih projektov.
II.
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v
sejni dvorani Mestne občine Velenje:
Zap. št.

Datum

. seja

6. februar 2018

. seja

27. marec 2018

28. seja

8. maj 2018

29. seja

19. junij 2018

30. seja

18. september 2018

31. seja

23. oktober 2018

KONSTITUTIVNA
SEJA

PO VOLITVAH

. seja

18. december 2018
III.

Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 032-01-0012/2017
Datum: 21. 12. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stran 44 / Številka 28-2017

22. december 2017

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, 1/1 – ZUUJFO in /1 – odl. US), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 1/13 – popr., 101/13, /1 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS11) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik
MOV, št. /1) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 3. redni seji, dne 19.12.2017 sprejel
ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2018 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
. 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 2018
_________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
.983.374
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
.613.678
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
1 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
13 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1 Prihodki od prodaje zalog
 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
31 Prejete donacije iz tujine
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.178.518
1.835.632
285.886
57.000
0
435.160
366.460
2.100
1.500
0
65.100
3.000
0
0
3.000
100
100
0
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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
1 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
31 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prorač.upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Številka 28-2017 / stran 45

366.596
366.596
0
3.085.329
1.189.182
206.603
32.897
903.958
8.924
36.800
1.097.450
48.400
565.190
90.600
393.260
0
730.840
730.840
67.857
54.000
13.857

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-101.955
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404)
- 93.131
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)
327.046
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_________________________________________________________________________________
Konto – opis
Proračun leta 2018
_________________________________________________________________________________
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

0
0

___________________________________________________________________________
C. RAČUN FINANCIRANJA
_________________________________________________________________________________
Konto – opis
Proračun leta 2018
_________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
40.000
0 ZADOLŽEVANJE
40.000
500 Domače zadolževanje
40.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
56.939
55 ODPLAČILA DOLGA
.939
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56.939

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

- 118.894
- 16.939

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
101.955
______________________________________________________________________________
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
118.894

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 za leto izvrševanja.
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 juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih
programov , odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, 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 2019 40 % navedenih pravic porabe in
. 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 % 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 ter
prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov
in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z
veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne
vrednosti, odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih
programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po
uveljavitvi proračuna.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 27.000 eurov.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine .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)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 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 presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 40.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Občina Šmartno ob Paki, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine % 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)
Posredni uporabniki občinskega proračuna in pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2018 zadolžijo le pod pogoji
in s soglasjem Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu
2018 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v letu 2019, 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: 410-0006/2017
Datum: 19.12.2017

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US,
51/2010, 84/2010 Odl.US), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 30/2010), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS št. 98/2015), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode
na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 4/2007), 16. člena Statuta Občine
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. UPB1- 7/2015), na svoji 3. redni seji, dne 19.12.2017,
sprejel
PRAVILNIK o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki
v obdobju 2018 do vključno 2021
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev (v
nadaljevanju: sredstev) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju:
MKČN) v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021.
. člen
(2) Pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. mala komunalna čistilna naprava po tem pravilniku je mala komunalna čistilna naprava z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3
ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o
lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o
lastnostih;
. komunalna odpadna voda po tem pravilniku je odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in sicer:je odpadna
voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri
kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
3. obratovalni monitoring odpadne vode je proces jemanja vzorcev odpadne vode med obratovanjem
vira onesnaženja ter merjenje in vrednotenje parametrov onesnaženosti v skladu s predpisi
oziroma programom izvajanja meritev.
. ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla brez namena
gnojenja, preko ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega
cevovoda.
. razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin objektov s prelivanjem preko njihovih mejnih robov ali pri
odvajanju padavinske odpadne vode preko posamičnih iztokov ali preko jarkov za zbiranje in
odvajanje padavinske vode iz teh površin.
. vir onesnaženja je objekt ali naprava, kjer nastaja odpadna voda, ki se po enem ali več odtokih
odvaja v kanalizacijo ali vodotok.

II.

NAMEN DODELJEVANJA SREDSTEV
3. člen

(1) Namen dodeljevanja sredstev za izgradnjo MKČN po tem pravilniku je:
- spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;
- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj
katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v grafični prilogi št. 1 k temu
pravilniku;
- urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
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ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
. člen

(1) Finančna sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu
Občine Šmartno ob Paki.
(2) Sredstva za izgradnjo MKČN se po tem pravilniku dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi Občina Šmartno ob Paki. Javni razpis se lahko tudi ponovi, v kolikor razpoložljiva sredstva
niso v celoti porabljena.
(3) Javni razpis mora vsebovati:
- ime in naslov sofinancerja,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- pogoje in merila za pridobitev sredstev;
- navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
- datum in način obravnave vlog,
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu.
(4) Dokumentacija javnega razpisa mora vsebovati:
- razpisne obrazce,
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
- informacijo o dostopnosti do pravilnika,
- vzorec pogodbe.
IV.

UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
. člen

(1) Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične osebe - lastniki obstoječih stanovanjskih
objektov, zgrajenih na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, oziroma v skladu z veljavno
zakonodajo. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije
lastnik zemljišča oziroma njegova pooblaščena oseba, na katerem bo zgrajena skupna MKČN.
Investitorji pa medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi.
(2) Dodelitev sredstev je možna samo za fizične osebe za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz
gospodinjstva v stanovanjskem objektu.
V.

TEHNIČNE ZAHTEVE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI MKČN
. člen

(1) Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
- čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in
mednarodno priznanim standardom;
- čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode;
- za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu (za MKČN vgrajene
po 1.1.2016), iz katerega mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v
skladu z določbami veljavne zakonodaje. Za MKČN vgrajene pred 1.1.2016 pa je potrebno predložiti
izdelano oceno obratovanja.
VI.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNITI UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV
. člen

(1) Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN so:
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- da stanovanjski objekti, ki se bodo priključili na MKČN ležijo v občini Šmartno ob Paki na območjih,
izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v grafični
prilogi št. 1 k temu pravilniku;
- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za stanovanjske objekte, zgrajene na
podlagi gradbenega dovoljenja oz. v skladu z veljavno zakonodajo.
- za obstoječe objekte se štejejo stanovanjski objekti, ki so bili vključeni v obračun komunalnih storitev
in dajatev pred 01.01.2012.
(2) Prednost pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev imajo občutljiva območja, navedena v
veljavni zakonodaji, kjer mora biti dispozicija odpadne vode rešena do 31.12.2021.
VII.

VLOGA
8. člen

(1) Upravičenec mora v vlogi navesti:
- osnovne podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov, EMŠO in davčno številko vlagatelja, podatke o
stanovanjskem objektu (podrobne zahteve bodo določene z javnim razpisom)
- osnovne podatke o MKČN, proizvajalca opreme, tehnologiji čiščenja, kapaciteti, lokaciji vgradnje
MKČN , načinu in lokaciji izpusta prečiščene odpadne vode;
(2) Upravičenec mora vlogi priložiti:
- predračun ali račun izdan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala;
- izjavo vlagatelja oz. fizične osebe - lastnika stanovanjskega objekta, ki se bo priključil na MKČN, da
je seznanjen z vrsto in obsegom del pri vgradnji MKČN za zagotavljanje ustreznega čiščenja
odpadne vode, ter da bo po končani gradnji predložil poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu (za
MKČN vgrajene po 1.1.2016) oziroma ustrezno oceno obratovanja (za MKČN vgrajene pred
1.1.2016) ali ter izjavo pristojnega organa o skladnosti gradbenega proizvoda;
- izjavo o lastnostih za MKČN;
- ateste in certifikate za opremo oziroma MKČN;
- pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe storitev povezanih z malimi komunalnimi
čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN) ki se sklene s pristojnim komunalnim podjetjem;
- parafirano pogodbo iz javnega razpisa.
(3) Podrobnejša navodila bodo navedena v razpisu. Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi razpisa,
ki ga občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi na spletni strani občine Šmartno ob Paki, v
višini, ki je za tekoče leto zagotovljena v proračunu Občine Šmartno ob Paki, in sicer do porabe
sredstev.
VIII.

MERILA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV
9. člen

(1) Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število razpisanih razpoložljivih finančnih sredstev
v občinskem proračunu za tekoče leto, pri čemer se za razvrstitev vlog štejeta datum in čas prejetja
vloge, ter ostali pogoji iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Na listo upravičencev se prednostno razvrstijo le upravičenci iz drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika, ki na MKČN priključujejo stanovanjske objekte zgrajene na občutljivih območjih.
(3) Na listo upravičencev se prednostno razvrstijo tudi upravičenci, ki se v preteklem letu niso uvrstili
na listo oz. zaradi že porabljenih sredstev in ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje. Le ti se pri
oddaji vloge na naslednji razpis upoštevajo prednostno, in sicer takoj za upravičenci iz drugega
odstavka 7. člena tega pravilnika.
(4) Upravičeni stroški so:
- nakup male komunalne čistilne naprave, ki se dokazuje z originalnim računom,
- gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN, ki se dokazujejo s plačanimi računi
izvajalca del.
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(5) Višina nepovratnih sredstev za MKČN za posamezno stanovanjsko hišo ali za povezovanje več
stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.000,00 EUR po stanovanjski hiši, vendar največ
50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV.
IX.

OBRAVNAVA VLOG
10. člen

(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija bo pripravila in izvedla javni razpis. Obravnavala bo vse podane vloge, ki bodo prispele do
roka za prijavo na javni razpis. Časovno se dodeljevanje podrobneje opredeli v javnem razpisu.
Vrednotenje vlog komisija opravi po izteku roka za oddajo vlog in ni javno. Komisija obravnava
vloge, ugotavlja upravičenost, jih razvrsti po merilih iz 9. člena tega pravilnika ter predlaga izdajo
odločbe. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, neutemeljene pa bodo zavrnjene.
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku  delovnih dni od odpiranja pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
(3) Vlagateljem, ki jim sredstva ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev iz proračuna in bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo komisija o tem obvestila in jim vrnila priloženo dokumentacijo.
(4) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku petnajstih
(15) dneh po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za vrednotenje
vlog.
(5) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.
11. člen
(1) Po izdani odločbi in izgradnji MKČN mora upravičenec o tem najkasneje do 31.8. tekočega leta (v
primeru ponovitve razpisa do 15.11. tekočega leta) oziroma skladno z določbami javnega razpisa,
predložiti naslednja dokazila:
- originalne račune o nakupu MKČN in pripadajočega materiala oz. račun ali situacijo o dobavi in
izvedbi gradbeno montažnih del pri MKČN
- pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe storitev povezanih z MKČN, sklenjeno s
pristojnim komunalnim podjetjem;
- poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu (za MKČN vgrajene po 1.1.2016) ali oceno obratovanja
male komunalne čistilne naprave (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016);
- izjavo o skladnosti gradbenega proizvoda, izdano s strani pristojnega organa.
(2) Po predložitvi navedenega se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun
upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
X.

NADZOR
1. člen

(1) Ustrezno dokazilo za upravičeno uporabo dodeljenih sredstev šteje poročilo o prvih meritvah
oziroma pregledu (za MKČN vgrajene po 1.1.2016) ali pozitivna ocena obratovanja male
komunalne čistilne naprave (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016), ki ga pridobi upravičenec skladno
z veljavno zakonodajo.

(2) Namensko porabo nepovratnih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja Občinska uprava
(3)

Občine Šmartno ob Paki.
V kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za
drug namen, ga občinska uprava pisno obvesti o roku za vračilo prejetih sredstev, znesku sredstev
za vračilo ter znesku zamudnih obresti.
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13. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
(2) Priloga k pravilniku je tudi Situacija aglomeracij – objekti EHIŠ, ki po realizaciji lokalnega programa
ne bodo priključeni na javno kanalizacijo

Številka: 3-0012/2017-1
Datum: 19.12.2017
Župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar,univ.dipl.ekon.,l.r.

Priloga št. 1: Situacija aglomeracij – objekti EHIŠ, ki po realizaciji lokalnega programa ne bodo
priključeni na javno kanalizacijo
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št.
94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/2009, 14/10, 51/10), 23. člena Zakona o graditi
objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št. 102/04 -UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06,
126/07, 57/09 , 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) in 16.
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 23. redni seji dne 19.12.2017
sprejel naslednji

SKLEP

O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra nepremičnini parc.
št. 798/36 in 798/37 obe k.o. 971-Paška vas, vpisani kot javno
dobro.
2. člen
Nepremičnini parc. št. 798/36 in 798/37 obe k.o. 971 - Paška
vas, vpisani kot javno dobro, postaneta last Občine Šmartno
ob Paki.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje
in začne veljati naslednji dan po objavi.
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Na podlagi 42., 43. in 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00-odl. US, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1,
28/06, 97/10), 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 7/2015) ter 69. člena Poslovnika Občine Šmartno ob
Paki (UPB1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015) je Svet Občine
Šmartno ob Paki na 23. redni seji, dne 19.12.2017 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi “Letni načrt
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno
ob Paki za leto 2018”.
2.
Sklep prične veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 840-0001/2017-01-04
Datum: 19.12.2017

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Številka: 478-0058/2017
Datum: 19.12.2017
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o nacionalnem
programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014), Pravilnika o sofinanciranju
letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 21/2017) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine
Šmartno ob Paki na svoji 3. seji dne 19.12.2017 sprejel
LETNI PROGRAM
športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2018
1. člen
Letni program športa predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo
k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna
sredstva.
Občina Šmartno ob Paki bo za izvajanje letnega programa športa v letu 2018 zagotavljala
proračunska sredstva tistim športnikom posameznikom, športnim društvom, klubom, športnim
zavodom in drugim, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v
skladu z merili in kriteriji iz resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, s
Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa in v interesu občine. Sredstva iz občinskega
proračuna, namenjena za sofinanciranje programov športa, na podlagi javnega razpisa v letu 2018
znašajo 33.700 EUR.
. člen
Skladno z opredelitvijo Nacionalnega programa športa in sprejetega proračuna za leto 2018 se bodo v
okviru letnega programa športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2018 sofinancirala naslednje vsebine
ter strokovne in razvojne naloge v športu:
18059001

PROGRAM ŠPORTA

33.700 EUR

18051001
18051002
18051004
18051006

Športna vzgoja otrok in mladine
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija

1.500
28.700
1.500
2.000

EUR
EUR
EUR
EUR

Dodatno se na postavki 18051003 – Tekoče vzdrževanje športnih objektov zagotavljajo še sredstva v
višini 19.200 EUR. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov glede popravil in tekočega
vzdrževanja objektov tekom leta.
3. člen
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VSEBIN TER RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
V letu 2018 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT (PP 18051001)
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati
prostorske, kadrovske in druge zahteve Nacionalnega programa športa.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader ali najem objektov, vadbe, tekmovanja in
priprave.
. KAKOVOSTNI ŠPORT (PP 18051002)
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

22. december 2017

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 28-2017 / stran 57

NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ
ter OKS-ZŠZ. Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število
športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih
športnih panog na nacionalni ravni.
Lokalna skupnost sofinancira delovanje športnih društev in organizacij, strokovni kader ali najem ter
vzdrževanje objektov, ki niso v lasti Občine Šmartno ob Paki.
3. VRHUNSKI ŠPORT (PP 18051004)
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji,
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKSZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot člani športnega društva s stalnim prebivališčem v
občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega, mednarodnega ali
perspektivnega razreda. Obvezna priloga je izpis ali potrdilo OKS.
. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE (PP 18051006)
Športna rekreacija
Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je
zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in
koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja
ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur letno ter
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
Lokalna skupnost sofinancira celoletne programe, ki jih izvajajo posamezne organizacije.
. člen
Letni program športa sprejme občinski svet. Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo
na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji,
določenimi v Pravilniku o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MOV, št. 21/2017).
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina
financira projekt iz drugih odhodkov iz dejavnosti, če je program zelo pomemben za občino in njeno
promocijo.
Letni program športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2018 prične veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev
sredstev za sofinanciranje programov športa v občini Šmartno ob Paki.
Številka: 1-0001/2018-1
Datum: 19.12.2017

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, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 8. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.
7/2015-UPB) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 23. redni seji dne 19.12.2017 sprejel
SKLEP
o sprejetju Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2018
1. člen
S tem sklepom se sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Šmartno ob Paki za leto 2018 s spodaj navedenimi nepremičninami.

Občine

. člen
A. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Zap. Objekt
Kat.obč.
Parc.št
št.
1

stavbno zemljišče
(Štumberger, Šabec)



stavbno zemljišče
(Tajnšek)
stavbno zemljišče
( Vasić)

3

972Šmartno
ob Paki
969-Veliki
Vrh
972Šmartno
ob Paki
962Gorenje



kmetijska in stavbna
zemljišča
( Irman)



stavbno zemljišče
(Mumelj)

971Paška vas



gozdno in stavbno
zemljišče
(Part)

972Šmartno
ob Paki



kmetijsko zemljišče
(Energoterm)

8

kmetijsko zemljišče (
ob železnici)

973Rečica ob
Paki
972Šmartno
ob Paki

Površina
(m2)

del 334/9,
del 1/

1
120

Orientac.
vrednost
EUR
2.230,00
252,00

Način
pridobitve

1/1

106

222,60

Neposredna pogodba
(menjava)
Neposredna pogodba

del 450/4

778

6.759,00

del 264,
del 266,
del 267/1,
del 267/2,
del 284,
del 285,
del 288/2,
del 289,
del
290/2
781/1
782/5
782/9
del 270/6
del 290/1
del 291
del 296
del 297
del 301
del 302
del 307
del 308
del 1/111

583
8319
1570
270
11
8354
1810
1529
1497

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

Neposredna pogodba

78
102

1
2838
7229
31
3381
7895
4388
4640

305

11,00
15,00
7,28
2414,20
2534,16
5019,24
3034,27
2809,88
5481,66
3462,13
3660,96
4882,27
175,68

Neposredna pogodba
(menjava)

del 30/1
del 32/2,
del 33/1

490

3

1.184,57
1.278,72
7.884,86

neposredna pogodba
(odkup)

Neposredna pogodba

neposredna pogodba
(odkup ali brezplačen
prenos)

neposredna pogodba
(brezplačen prenos)

1
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9

stavbno zemljišče
( Vipway d.o.o.,
Ježovnik)

973Rečica ob
Paki

10

stavbno in kmetijsko
zemljišče
( pločnik v Rečici)

973Rečica ob
Paki

11

stavbno zemljišče
( Toming consulting)

1

kmetijsko zemljišče
(Golčman, Drev)

972Šmartno
ob Paki
970Gavce

13

kmetijsko in stavbno
zemljišče
(Srebotnik)
kmetijsko zemljišče
(Hrastnik)

969-Veliki
Vrh

1

kmetijska zemljišča
(Koblanc)

973Rečica ob
Paki

1

stavbna zemljišča
(PGD Šmartno)

970Gavce

1

stavbna zemljišča
(Suhadolnik)

962Gorenje

18

stavbno zemljišče
(Plaskan)

962Gorenje

19

kmetijsko zemljišče
(Stakne)

970Gavce

1

971Paška vas
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del 3/1
del 8/9
del 13/
del 8/8
del 8/1
del 3/
del 760/3
del 20/1
del 88
del 85

3196
3
385
2297
113
5893
1
1604
2248
3

6.443,14
278,0
591,36
3.528,19
22.649,76
11.880,29
249,98
1.967,71
1.050,94
468,97

del 691/1,
del 691/3
del 689/1
del 690/2
del 690/7
del 693/2
del 758/1
del 758/5
del 693/1
del /1
del /
/1
/

3
3

68


3


30
3

3

255,00
959,35
137,05
1.863,88
2.028,34
1.151,22
13.493,16
712,66
1.260,86
822,30
82,23
14.823,00

Neposredne pogodbe
(odkup)

31/1
231/8

1865
220

7.460,00
880

del /
del 1
del 1/
206/18

60
390
11
1

46,80
990,60
93,15
3

Neposredna pogodba
(odkup- javna objava
UE)
Neposredna pogodba
(menjava)

del 130/2
del 13/1
del 1/1
del 1/
31
/

130

390
31

133

130,00
22,00
390,00
316,00
109,20
269,00

Neposredna pogodba
(odkup)

del 1/
del 619/4
del 619/1
del 618/1
del 618/2
del 19/2

90
3
31
1

3

189,90
6,33
65,41
36,33
39,12
73,50

Neposredna pogodba
(menjava)

del 33/1
del 33/1

59
1

442,50
127,50

Neposredna pogodba
(odkup)

Neposredna pogodba
(odkup)

Javna dražba

Neposredna pogodba
(menjava)

Neposredna pogodba
(odkup)

Neposredna pogodba
(menjava)
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B. načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Zap. Objekt
Kat.obč Parc.š Identifikacijska
št.
.
t
oznaka-ID
nepremičnine
1
stavbno
957945/2
957-945/28-0
zemljišče
Škale
8

22. december 2017

Površina
(m2)

Delež
občine

1.3

31/1000

Okvirna
vrednost
EUR
236.576,5
0
( delež
OŠOP
7.333,98)
2.737,94

Način
prodaje
Javno
zbiranje
ponudb



stavbno
zemljišče
(Forštner)

970Gavce

del
459/1

970-459/1-0

2309

100

3

stavbno
zemljišče

973Rečica
ob Paki

del
963/2
del
964/1
del
963/1

973 963/2
973 964/1
973 963/1

49
13
873

100

158,76
1.995,58
2.828,52

Brezplače
n prenos



kmetijsko in
stavbno
zemljišče
(Srebotnik)
kmetijsko
zemljišče
(Hrastnik)

969Veliki
Vrh

del
538/8

969-538/8-0

619

100

693,28

971Paška
vas

971-798/36
971-798/3




100

80,25
8,00



funkciona.
zemljišče
(Šmart. 30)

972Šmartno
ob Paki

798/3

798/3

78/11
78/10

972-78/11
972-78/10


8

100

81,00
26,00



stavbno
zemljišče
(Suhadolnik,
Plaskan)
stavbno
zemljišče
(Mumelj)

962Gorenje

del
701/3

962-701/3

3

100

1.006,41

971Paška
vas

808/1

808/1

808/1
9

971-808/15
971-808/17
971-808/19

205
20
101

100

28,70
2,80
14,14

Neposred
na
pogodba
(menjava)
Neposred
na
pogodba
(menjava)
Neposred
na
pogodba
(prodaja)
Neposred
na
pogodba
(menjava)
Neposred
na
pogodba
(menjava)



8

neposredn
a pogodba
(odkup)

Pridobivanje in razpolaganje s premičnim premoženjem v letu 2018 ni predvideno.
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 2018.
. člen
Občinski svet pooblašča župana za sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine
pod vrednostjo 5.000 €.

3
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. člen
Program letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Šmartno ob Paki za
leto 2018 prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 478-0058/2017
Datum: 19.12.2017
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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