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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 23.
seji, dne 26. 9. 2017 sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA V SVET
JAVNEGA ZAVODA
LEKARNA VELENJE
I.
V Svet javnega zavoda Lekarna Velenje se imenuje Majda
Gaberšek.
II.
Mandat člana sveta traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014
Datum: 26. 9. 2017
						
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 28., 28. a in 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK,
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF in 14/15ZUUJFO), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.
62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13
- ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16
- odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E in 88/16), Zakona za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13,
25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1,
63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C,
99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr,
32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15,
69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R in 27/17), Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno
besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU,
107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF,
104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14,
25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17
in 23/17 - ZDOdv), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Zakona o ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 88/16), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US), Kolektivne
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 - popr., 51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00,
56/01, 64/01, 78/01 - popr., 56/02, 43/06 - ZKolP, 52/07, 61/08, 60/08, 33/10,
83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15,
4/16, 8/16 - popr., 39/16, 51/16, 3/17, 38/17, 45/17 in 46/17), 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), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08,
112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10,
89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13
- ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16,
88/16 - ZUPPJS17, 21/17 in 46/17), Dogovora o ukrepih na področju stroškov
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)
na svoji 23. seji, dne 26. 9. 2017 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
1. člen
Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih
programih mesečno znašajo:
Programi in oddelki 			
Cene programov
Dnevni program prvega starostnega obdoba
426,52 EUR
Kombinirani oddelek ter oddelki
333,66 EUR
otrok starih 3-4 leta
Dnevni program drugega starostnega obdobja
316,70 EUR
Poldnevni program drugega
271,30 EUR
starostnega obdobja 				
Poldnevni program drugega starostnega
239,97 EUR
obdobja – Cirkovce
Krajši programi		
101,78 EUR
Razvojni oddelek
1.069,35 EUR
Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je
otrok razporejen.
2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan
na osnovi 21 dni mesečno, iz prvega člena tega sklepa je 1,30
EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem
pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak
vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek stroškov
materiala in storitev znaša povprečno 63,13 EUR.
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3. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka
uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis zaradi počitniške
odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska
meseca, ter ga plačajo v višini 50% od plačila, ki jim je določeno
z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za
ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec
lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh
počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih
dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati
v pisni obliki, najkasneje do 10. junija. V primeru izpisa, ki
presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem
vpisu razporedi v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva
prosta mesta.
4. člen
Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in
rezervacije niso mogoče. Starši lahko otroka vključijo v vrtec,
ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če starši
ne uveljavljajo več pravice do starševskega nadomestila v
obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o vrtcih). Oddaja
vpisne dokumentacije med šolskim letom je možna največ
mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec.
5. člen
Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih
dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi obrazca »Vloga za
uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca
za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« plačilo staršev
na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno
znižana. Starši tako plačajo 50% oskrbnine, ki jim je bila
določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer
je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške
neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi obrazca
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve
plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni«
se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo
potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.
6. člen
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec
staršem na osnovi predložitve obrazca »Vloga za uveljavitev
pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas
odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« v celoti oprosti plačilo
prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja
tako za otroke vključene v razvojni oddelek kot tudi za otroke,
ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, z odločbo komisije
za razvrščanje pri Zavodu za šolstvo Republike Slovenije,
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
7. člen
Določila iz 3., 5., in 6. člena veljajo samo za starše otrok, za
katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju
z občino, zavezanko za plačilo razlike med ceno programa
in plačilom staršev. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi
počitniške rezervacije in začasnega izpisa se opravi za vsak
mesec posebej.
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8. člen
V primeru vpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev določi
za ves mesec, če je vpisan več kot pol meseca, ter za 11 dni,
če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.
9. člen
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje.
10. člen
Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki
presega program, v katerega je vključen otrok, 2 % od cene
dnevnega programa prvega starostnega obdobja. Ta znesek
ni subvencioniran.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov v Vrtcu Velenje, z dne 28. 10. 2015, Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/15.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati
od 1. oktobra 2017 dalje.
Številka: 640-01-0003/2015-530
Datum: 26. 9. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16),
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) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno
besedilo), je Svet Mestne občine Velenje na svoji 23. seji 26. 9. 2017 dne,
sprejel
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi
objektov ((Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13
- ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na 23. seji,
dne 26. 9. 2017 sprejel naslednji

SKLEP

o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo zbirke 21 slik
slikarja Lojzeta Perka.
2. člen
Sestavni del tega sklepa je cenitev umetniških del
pooblaščenega cenilca s priloženim seznamom ocenjenih del.
Vrednost celotne zbirke znaša 64.600,00 EUR.
3. člen
Sredstva od prodaje zbirke se bodo namenila za nakup ali
izdelavo spomenikov, ki so vezani na Mestno občino Velenje.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 083-01-0020/2016
Datum: 26. 9. 2017
		

SKLEP

o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
1. člen
S tem sklepom se ustanovi javno dobro na zemljiščih v
katastrski občini 957 Škale:
ID znak parcela 957 800/8,
ID znak parcela 957 818/13,
ID znak parcela 957 805/13,
ID znak parcela 957 800/6,
ID znak parcela 957 804/4,
ID znak parcela 957 805/14,
ID znak parcela 957 804/1,
ID znak parcela 957 810/14 in
ID znak parcela 957 810/5.
2. člen
Nepremičnine parcela 957 800/8, 957 818/13, 957 805/13, 957
800/6, 957 804/4, 957 805/14, 957 804/1, 957 810/14 in 957
810/5 imajo značaj javnega dobra.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Številka: 465-05-0069/2011
Datum: 26. 9. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 63. 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) na svoji 23. seji, dne 26. 9. 2017
sprejel naslednji

SKLEP

o seznanitvi s poročilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s Poročilom o
izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 v
obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 403-05-0001/2017-211
Datum: 26. 9. 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 23. seji, dne 26. 9. 2017 sprejel naslednji

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA
O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE
CELOTE 01; Krajevna skupnost Vinska gora
(PUP 01)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote
01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01), ki je bil objavljen
v Uradnem vestniku MOV, št. 04/2010 - UPB2, s spremembami
v Uradnih vestnikih MOV, št. 27/10 in 03/14 (v nadaljevanju:
Osnovni Odlok o PUP 01).
2. člen
V 10. členu osnovnega odloka o PUP 01, pod naslovom
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, se na koncu doda
nova sedma (7) alineja, ki se glasi:
»(7) Nezahtevni objekti (pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
objekti za rejo živali in objekti za kmetijske proizvode in
dopolnilno dejavnost), ki so bili zgrajeni pred 31. 12. 1967 in so
na predpisan način evidentirani v zemljiškem katastru, se ne
glede na določila prejšnje alineje, lahko samostojno priključijo
na objekte gospodarske javne infrastrukture, pod pogoji
upravljavcev posamezne gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
(1) V 19. členu osnovnega odloka o PUP 01, pod naslovom
Komunalna infrastruktura, se črta tretji odstavek in se
nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(3) Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno
upoštevati aktualno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnikov, ki
določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav
in objektov javne kanalizacije. Potrebno je predvideti ločeno
odvajanje komunalne odpadne vode ter padavinske vode,
talne in zaledne vode.
Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati v
javno kanalizacijo ali individualno čistilno napravo.
Padavinske vode je potrebno priključiti na meteorno kanalizacijo
oziroma jih voditi v odvodnik ali ponikanje preko ustrezno
grajenih zadrževalnikov.
Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne
odmike trajno grajenih objektov od objektov javne kanalizacije
v skladu s pravilnikom upravljavca javne kanalizacije.
Upoštevati je možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do
javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih
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in obnovitvenih posegov.«
(2) V 19. členu osnovnega odloka o PUP 01, pod naslovom
Komunalna infrastruktura, se črta četrti odstavek in se
nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Kjer obstaja ali je v gradnji nov vodovod, mora biti vsa
nova in dopolnilna gradnja priključena nanj v skladu s pogoji
upravljavca vodovodnega sistema.
Pri izdelavi naslednjih faz projektne dokumentacije za vodovod
je potrebno upoštevati naslednje:
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100
mm,
- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne
vodovodne vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode
minimalno 1 m,
- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno
vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno
cev najmanj 0,5 m od zunanjih robov objektov (tlorisne
površine),
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je
minimalno 2 m,
- za premere cevi DN 80 mm in več je potrebno pod povoznimi
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine,
- podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja,
ko bo znana priključna moč posameznih objektov.«
(3) V 19. členu osnovnega odloka o PUP 01, pod naslovom
Komunalna infrastruktura, se črta osmi odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 350-08-0001/2016
Datum: 26. 9. 2017 					
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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 svoji 23.
seji dne 26. 9. 2017 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2017
1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 22/16, 5/17, 9/17, 11/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni
2. odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.728.144,77
EUR.«
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2017 načrtujejo v višini 908.285,00 EUR.«
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 460-02-0003/2016
Datum: 26. 9. 2017 					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

953 Paka

964 Velenje

976 Črnova

43.

44.

45.

964 Velenje

15.

kmetijsko zemljišče,
gozd

travnik

dvorišče

prostor skupne rabe Goriška 53, ID 964 4157-79

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

147
148/2

782-del
773/1-del
783/18-del

178
40
skupaj 218
1.800
800
1.700
skupaj 4.300
skupaj 9.270

587/19
587/24

zelenica

SKUPAJ:

3.

Zap.št.

964

771/4

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina
2.253

2

Velikost (m )

Za nakup nepremičnin je zainteresiran lastnik sosednje
nepremičnine za namen kmetijske dejavnosti.

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

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

MOV predmetno zemljišče potrbuje zaradi izgradnje
infrastrikture v poslovni coni

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

45

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

prostor v solastnini etažnih lastnikov objekta, delež MOV je
459/10000

2017 - Zemljišča

neposredna pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

2017 – Stavbe in deli stavb

javna objava na UE

javni razpis

neposredna pogodba

Vrsta dejanske
rabe
travnik

2017 - Zemljišča
neposredna pogodba

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2017

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

SKUPAJ

964 Velenje

42.

225

3438/2-del

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017

3.099.204,77

14.090,40

169.291,00

4.360,00

4.050,00

908.285,00

101.385,00

Orientacijska vrednost v €

628.940,00

2.340,00

Orientacijska vrednost €

1,52

39,37

20,00

18,00
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74.,79., 82., 83. in 84. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007),
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št.: 95/2007) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine
Velenje na svoji 23. seji dne 26. 9. 2017 sprejel

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN
MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE
STARA VAS – ZAHOD (TEHNOLOŠKI PARK VELENJE)
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja za predvideno komunalno opremo za območje
Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje, v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je
izdelalo Komunalno podjetje Velenje, Koroška 37b, 3320 Velenje, št. projekta PO-2017/1,
avgust 2017.
2. člen

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvideno komunalno
opremo.
3. člen

(1) Program opremljanja vsebuje:
- prikaz predvidene komunalne opreme na območju Stara vas - zahod;
- obračunska območja posameznih vrst predvidene komunalne opreme;
- skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po
obračunskem območju;
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino
objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskem območju.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen

(1) Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po
predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne
površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali
zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka
niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta
na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Ne glede na
določbo prejšnjega odstavka velja, da stroški fizične priključitve objekta na obstoječo komunalno
opremo niso vključeni v odmerjeni znesek komunalnega prispevka.
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(4) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(5) Obračunski stroški opremljanja za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju
so skupni stroški, izračunani delno po dejanskih pogodbenih zneskih izvajalca, ter delno na
podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, zmanjšani
za delež drugih virov.
(6) Za obračun komunalnega prispevka se upošteva celotna parcela ali več parcel, ki so
opredeljene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja kot zemljišče z nameravano
gradnjo.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu
SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME

5. člen
Prikaz predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen

Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo:
- vodovod (oznaka obračunskega območja VO );
- kanalizacija (oznaka obračunskega območja KA);
- plinovod (oznaka obračunskega območja PL);
- daljinsko ogrevanje (oznaka obračunskega območja DO);
- ceste (oznaka obračunskega območja CE);
- javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskega območja JZ);
- javne površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO).
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE ZA POSAMEZNO VRSTO PREDVIDENE KOMUNALNE

OPREME

7. člen
Eno obračunsko območje za posamezno komunalno opremo:
- vodovod: VO_tp;
- kanalizacija: KA_tp;
- plinovod: PL_tp;
- daljinsko ogrevanje: DO_tp;
- ceste: CE_tp;
- javne zelene in odprte površine: JZ_tp in
- površine za ravnanje z odpadki: RO_tp.
8. člen
Obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme so prikazana v grafični prilogi, ki je
sestavni del tega odloka.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH

KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH

9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po
obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
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V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA PARCELO OZIROMA NA

NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE
OPREME IN OBRAČUNSKEM OBMOČJU

10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni za predmetno območje.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju so:
VODOVOD
Obračunsko
območje

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine
objekta (EUR/m2)

Primarna

Sekundarna

Primarna

Sekundarna

komunalna

komunalna

komunalna

komunalna

oprema

oprema

oprema

oprema

VO_tp

0,21

Skupaj

0,55

0,76

0,04

Skupaj

0,10

0,14

KANALIZACIJA
Obračunsko
območje

KA_tp

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta
(EUR/m2)

Primarna

Sekundarna Skupaj

Primarna

Sekundarna

komunalna

komunalna

komunalna

komunala

oprema

oprema

oprema

oprema

0,10

0,79

0,89

0,02

Skupaj

0,15

0,17

PLINOVOD
Obračunsko

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

objekta (EUR/m2)

območje
Sekundarna komunalna oprema
PL_tp

Strošek na m2 neto tlorisne površine

Sekundarna komunalna oprema

0,11

0,02

DALJINSKO OGREVANJE
Obračunsko
območje

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine
objekta (EUR/m2)
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Primarna

Sekundarna

komunalna
oprema
DO_tp

Primarna

Sekundarna

komunalna

komunalna

komunalna

oprema

oprema

oprema

0,33

Skupaj

27. september 2017

1,71

2,04

0,06

Skupaj

0,33

0,39

CESTE
Obračunsko

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine
objekta (EUR/m2)

območje
Primarna

Sekundarna

komunalna
oprema
CE_tp

Primarna

Sekundarna

komunalna

komunalna

komunalna

oprema

oprema

oprema

0,75

Skupaj

1,91

2,66

0,14

Skupaj

0,37

0,51

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine
objekta (EUR/m2)

območje
Primarna in sekundarna komunalna
oprema
JZ_tp

Primarna in sekundarna komunalna oprema
0,35

0,07

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko

Strošek na m2 parcele (EUR/m2)

Strošek na m2 neto tlorisne površine
objekta (EUR/m2)

območje
Primarna in sekundarna komunalna

Primarna in sekundarna oprema

oprema
RO_tp

0,09

0,02

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
(namembnost)
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po
namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne
klasifikacije vrst objektov.
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(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj
povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov
razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh stavbah se ne glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb, ki so
namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za
inštalacije).
12. člen

(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na
katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se
vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena
uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Kadar se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto
komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba
te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika oz. zavezanca in upravljavca
te vrste komunalne opreme.
(4) Vsem stavbam se upošteva, da so priključene na ceste, javne odprte in zelene površine ter na
ravnanje z odpadki.
(5) Za dele stavb iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim
prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni prispevek odmeri
samo za ceste ter vodovodno omrežje ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti
priključujejo prek samostojnih priključkov.
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
- za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo
gradbenega dovoljenja;
- za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi na komunalno
opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(3) Ne glede na prvo in drugo alinejo drugega odstavka tega člena se komunalni prispevek ne
odmeri:
- za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah
objektov glede na zahtevnost, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo;
- za gradbene inženirske objekte klasifikacije (CC-SI 21, CC-SI 22).
14. člen

(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno
površino objekta oziroma površino parcele.
(2) V primeru rekonstrukcij in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je
prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine parcele ali izboljšanja
opremljenosti parcele s komunalno opremo.
(3) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove
namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim
prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje
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objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v znesku razlike. V
nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(4) V primeru porušitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta
ali njenemu delu oziroma gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta, se že
poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka upoštevajo.
15. člen

(parcela)
(1) Za površino parcele pri odmeri komunalnega prispevka, se upoštevajo vse zemljiške parcele na
katerih je lociran predvideni ali obstoječi objekt s pripadajočimi dovozi in parkirišči.
16. člen

(neto tlorisna površina)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za
neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno
površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri
odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta
objekt ali podatke iz uradnih evidenc.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se
komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri
pomnoži s faktorjem 2.
17. člen

(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
(1) V preteklosti plačan komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj
parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(2) Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka je v
celoti na strani investitorja oz. zavezanca.
(3) Rok za uveljavljanje vračila komunalnega prispevka je 5 let po poteku gradbenega dovoljenja. V
primeru, če gradbeno dovoljenje ni izdano in je bil postopek za izdajo gradbenega dovoljenja
zavrnjen oz. zavržen s sklepom se za rok vračila prispevka šteje 5 let od dokončnosti sklepa oz.
odločbe pristojne Upravne enote. Za uveljavljenje vračila komunalnega prispevka mora
investitor vložiti vlogo ter predložiti:
- sklep oz. odločbo Upravne enote o končanju postopka za izdajo gradbenega dovoljenja;
- kopijo gradbenega dovoljenja in izjavo lastnika oz. investitorja, da ni pričel z gradnjo objekta
v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem.
(4) V primeru, da je investitor oz. zavezanec poravnal odmerjeni komunalni prispevek pa pri
pristojni Upravni enoti ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja mora to navesti v vlogi za
uveljavljanje vračila komunalnega prispevka. Pristojni občinski organ podatek preveri pri pristojni
Upravni enoti. V tem primeru se za rok uveljavljenja vračila komunalnega prispevka upošteva 5
let od dokončnosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(5) Pri vračilu komunalnega prispevka se zamudne obresti ne obračunajo.
18. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški iz 10. člena tega odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo za obdobje celih
koledarskih let, ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja
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Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.
VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

19. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi=(A(parcela)·Cpi·Dpi)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Cti·Dti)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele (m2),
Cpi
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju,
Dpi
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)
faktor dejavnosti,
Cti
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta (m2),
Dti
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka.
20. člen

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = ∑KPi

Zgornje oznake pomenijo:
KP
KPi

celotni izračunani komunalni prispevek,
izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se
objekt priključuje.

21. člen

Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu
komunalnega
prispevka je Dpi:Dti = 0,3:0,7.
22. člen

(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11):
Šifra(CC-SI) Faktor

Opredelitev, izjeme

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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11

1,2

Stanovanjske stavbe

121

1,1

Gostinske stavbe

122

0,9

Poslovne in upravne stavbe

123

1,3

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

1242

0,7

Garažne stavbe

125

0,8

Industrijske stavbe in skladišča

230

0,8

Industrijski gradbeni kompleksi

27. september 2017

23. člen

(olajšave)
(1) Komunalni prispevek na območju Mestne občine Velenje se ne plača za:
- gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
- gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo
po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov v delu, ki so v lasti in
solasti občine ali države.
VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

24. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Odločba se izda v 15 dneh od popolne vloge, da je vloga popolna se šteje:
- ko je vloga podpisana s strani vseh zavezancev oz. s strani pooblaščenca s priloženim
pooblastilom;
- ko so priložena vsa soglasja;
- ko je priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero
komunalnega prispevka (vodilna mapa, arhitektura, po oceni organa tudi preostala
dokumentacija).
(1) O izdani odločbi občina obvesti tudi Upravno enoto in Komunalno podjetje.
(2) Če investitor ne poravna komunalnega prispevka niti v 1 (enem) letu od dneva izdaje te odločbe,

se odločba šteje za nično. Investitor mora po tem datumu pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja, ponovno vložiti vlogo za odmero komunalnega prispevka.
25. člen

Program opremljanja je na vpogled v Uradu za urejanje prostora na Mestni občini Velenje.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU

26. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko
Mestna občina Velenje s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega
prispevka po tem odloku.
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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(2) Mestna občina Velenje lahko na podlagi Programa opremljanja MOV sklene pogodbo o
opremljanju tudi za gradnjo predvidene komunalne opreme, ki ni upoštevana v Programu
opremljanja.
(3) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Mestna občina
Velenje dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali
celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma
za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi
o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Na preostalem območju OPPN Stara vas - zahod, kjer bo potrebna zgraditev nove komunalne
opreme, ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna
na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V
novem programu opremljanja se obračunski stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po
stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka (z upoštevanjem revalorizacije). V novem programu
opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Priloga:
- grafična priloga: Prikaz obračunskih območij (sestavni del odloka)

Številka: 352-01-0012/2017
Datum: 26. 9. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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PREGLEDNA SITUACIJA
OBRAČUNSKO OBMOČJE TEHNOLOŠKI PARK VELENJE
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OBRAČUNSKO OBMOČJE VODOVOD - VO_tp
predviden vodovod

N

27. september 2017

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

27. september 2017

OJ3425
KP=379,59
KD=377,16

OBRAČUNSKO OBMOČJE KANALIZACIJA- KA_tp
predvidena kanalizacija
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OBRAČUNSKO OBMOČJE DALJINSKO OGREVANJE - DO_tp
predvideno daljinsko ogrevanje
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OBRAČUNSKO OBMOČJE PLINOVOD - PL_tp
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OBRAČUNSKO OBMOČJE CESTE - CE_tp
predvidene ceste

N
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OBRAČUNSKO OBMOČJE JAVNE ODPRTE IN ZELENE
POVRŠINE - JZ_tp
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OBRAČUNSKO OBMOČJE POVRŠINE ZA RAVNANJE Z
ODPADKI - RO_tp

N
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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 23. seji, dne
26. 9. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 22/16) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Proračun za leto 2017 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
713 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
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

36.461.790 EUR
32.496.765 EUR
23.435.170 EUR
15.234.294 EUR
7.929.400 EUR
271.476 EUR
9.061.595 EUR
8.084.906 EUR
12.070 EUR
308.000 EUR
84.840 EUR
571.779 EUR
820.740 EUR
450.740 EUR

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
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

38.637.958 EUR
10.753.853 EUR
2.796.448 EUR
421.891 EUR
7.137.831 EUR
172.683 EUR
225.000 EUR
14.744.488 EUR
909.635 EUR
6.338.853 EUR
2.125.461 EUR
5.370.539 EUR
12.335.210 EUR
12.335.210 EUR
804.407 EUR

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

370.000 EUR
130.010 EUR
130.010 EUR
2.375.804 EUR
1.009.606 EUR
1.366.198 EUR
638.471 EUR
638.471 EUR

360.400 EUR
444.007 EUR
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2.176.168 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.– IV.)

14.971 EUR
0 EUR
14.971 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

1.767.600 EUR
1.767.600 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.898.730 EUR
1.898.730 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.)

- 131.130 EUR
- 2.292.327 EUR
2.176.168 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016
2.758.248 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017
465.921 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.“
2. člen
V 15. členu se 3. in 4. odstavek spremenita tako, da se glasita:
»V letu 2017 se občina lahko zadolži do višine 1.767.600 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 167.600 EUR,
ki je všteta v skupni znesek zadolžitve, na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17; v nadaljevanju: ZIPRS1718), ne šteje v obseg zadolževanja.«
3. člen
V 19. členu se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»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.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od
1. 1. 2017 dalje.
Številka: 403-02-0004/2017-211
Datum: 26. 9. 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

KAZALO
Objava aktov....................................................................................................................................................... 1

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Lekarna Velenje.........................3
2. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje......................................................3
3. Sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka......................................................5
4. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale ...............................................5
5. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za
leto 2017 v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.........................................................6
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)........................6
7. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017......................................................7
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega
prispevka za območje Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)............................9
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje
2017............................................................................................................................26

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
Izdajatelj: Mestna občina Velenje / Naklada 33 izvodov / Letna naročnina 59 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje / Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%

