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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 5. odstavka 13. 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), 12. 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), 23.
člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 28/2017) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo) dne 21.12.2017 sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2018
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018 v posamični
vrednosti nad 10.000,00 EUR.
2. člen
Posamezne vrste premičnega premoženja, namenjenega za
pridobivanje v letu 2018, in njihove orientacijske vrednosti
so določene v PRILOGI 1: »Načrt pridobivanja premičnega
premoženja Mestne občine Velenje za leto 2018«, ki je sestavni
del tega načrta.
Sredstva namenjena za nakup premičnega premoženja se
za leto 2018 načrtujejo v orientacijski vrednosti 113.0000,00
EUR.
3. člen
Posamezne vrste premičnega premoženja, namenjenega za
razpolaganje v letu 2018 se s tem načrtom ne predvidevajo.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0004/2017
Datum: 21.12.2017					
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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NAKUP IN NADGRADNJA
STROJNE STREŽNIŠKE IN
RAČUNALNIŠKE OPREME

DOPOLNITEV IN NADGRADNJA
WIFI OMREŽJA V VELENJU

2.

3.

Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira
na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v
katerega je vpeljana virtualizacijska platforma
Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna
polja, ki jih je potrebno stalno nadgrajevati,
zaradi vse večje porabe razpoložljivih virov. Delno
se bodo arhivirani podatki prenesli tudi v najem s
storitvijo MS Azur. Nabava pa bo še vsebovala
podatkovno polje, stikala, varnostne diske,
dostopne točke, osebne računalnike, prenosne
računalnike in monitorje.
Nadgradili bomo omrežje WIFI Velenje na nove
standarde hitrosti prenosa podatkov.

Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov
skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih
različic programske opreme Microsoft in več
posameznih licenc.

Okvirni obseg

83.000,00
(brez DDV)

15.000
(brez DDV)

30.000,00
(brez DDV)

Predvidena
sredstva v
EUR
38.000,00
(brez DDV)

Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje
večje učinkovitosti. Posodobitev WIFI omrežja na nove
in hitrejše standarde je nujna predvsem iz vidika
dobrega in učinkovitega delovanja Bicy postaj.

Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje
večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo,
spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno
programsko opremo dopolnjevati ali zamenjati z
drugo ustrezno. Tehnologija se v informatiki hitro
spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je
potrebno nadomestiti z drugo.
Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje
večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo,
spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi
strojno strežniško opremo sproti dopolnjevati ali
zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije
občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški
sistem za nemoteno delovanje.

Ekonomska utemeljenost

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

NAKUP IN NADGRADNJA
LICENČNE PROGRAMSKE
OPREME

Opis

1.

Zap.
št.

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem
premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2018
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NAKUP POHIŠTVA in NAKUP
STAVBNEGA POHIŠTVA

SKUPAJ

1.

Zap.
št.
Opis

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:
Okvirni obseg
Ob obnovi sanitarij in pripadajočega tehničnega
prostora v 3. nadstropju in v kleti bo potreben
nakup 2 kuhinj, menjava vseh notranjih vratnih
kril in nakup vgradnih omar.
30.000,00
(Brez DDV)

Predvidena
sredstva
30.000,00
(brez DDV)
Ekonomska utemeljenost
Za potrebe občinske uprave je zaradi dotrajanosti
potrebno obnoviti sanitarije v 3. nadstropju in
sanitarije v kleti, ki jih uporabljajo poleg zaposlenih
tudi stranke. Ob obnovi pa je potrebna menjava
pohištva in stavbenega pohištva v teh prostorih.
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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 5. odstavka 13. 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), 12. 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), 23.
člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 28/2017) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo) dne 21.12.2017
sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja s premičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2019
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja s premičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019 v posamični
vrednosti nad 10.000,00 EUR.
2. člen
Posamezne vrste premičnega premoženja, namenjenega za
pridobivanje v letu 2019, in njihove orientacijske vrednosti
so določene v PRILOGI 1: »Načrt pridobivanja premičnega
premoženja Mestne občine Velenje za leto 2019«, ki je sestavni
del tega načrta.
Sredstva namenjena za nakup premičnega premoženja se za
leto 2019 načrtujejo v orientacijski vrednosti 83.0000,00 EUR.
3. člen
Posamezne vrste premičnega premoženja, namenjenega za
razpolaganje v letu 2019 se s tem načrtom ne predvidevajo.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0004/2017
Datum: 21.12.2017					
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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NAKUP IN NADGRADNJA
STROJNE STREŽNIŠKE IN
RAČUNALNIŠKE OPREME

DOPOLNITEV IN NADGRADNJA
WIFI OMREŽJA V VELENJU

2.

3.

Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira
na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v
katerega je vpeljana virtualizacijska platforma
Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna
polja, ki jih je potrebno stalno nadgrajevati,
zaradi vse večje porabe razpoložljivih virov. Delno
se bodo arhivirani podatki prenesli tudi v najem s
storitvijo MS Azur. Nabava pa bo še vsebovala
podatkovno polje, stikala, varnostne diske,
dostopne točke, osebne računalnike, prenosne
računalnike in monitorje.
Nadgradili bomo omrežje WIFI Velenje na nove
standarde hitrosti prenosa podatkov.

Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov
skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih
različic programske opreme Microsoft in več
posameznih licenc.

Okvirni obseg

83.000,00
(brez DDV)

15.000,00
(brez DDV)

30.000,00
(brez DDV)

Predvidena
sredstva v
EUR
38.000,00
(brez DDV)

Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje
večje učinkovitosti. Posodobitev WIFI omrežja na nove
in hitrejše standarde je nujna predvsem iz vidika
dobrega in učinkovitega delovanja Bicy postaj.

Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje
večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo,
spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno
programsko opremo dopolnjevati ali zamenjati z
drugo ustrezno. Tehnologija se v informatiki hitro
spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je
potrebno nadomestiti z drugo.
Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje
večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo,
spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi
strojno strežniško opremo sproti dopolnjevati ali
zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije
občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški
sistem za nemoteno delovanje.

Ekonomska utemeljenost
URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

NAKUP IN NADGRADNJA
LICENČNE PROGRAMSKE
OPREME

Opis

1.

Zap.
št.

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem
premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2019
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NAKUP POHIŠTVA

SKUPAJ

1.

Zap.
št.
Opis

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:
Okvirni obseg
Potrebno je pričeti z nakupom dotrajanega
pisarniškega pohištva.
100.000,00
(brez DDV)

100.000,00

Predvidena
sredstva

Ekonomska utemeljenost
Pohištvo je staro že več kot 25 let in je njegova
menjava nujno potrebna, saj ne ustreza več
učinkovitim delovnim pogojem. Z menjavo bomo
pričeli v VI. nadstropju, ker je tam v najslabšem stanju.
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