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Predlagatelj:ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 22/2008 in 04/2015) predlagam

Razširitev dnevnega reda
10. seje Sveta Mestne občine Velenje

Predlagam, da se dnevni red 10. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako:

- da se na 7. točko uvrsti Predlog Sklepa o predlogu spremembe 
54., 55. in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617);

- da se na 18. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, 
p.o. (po skrajšanem postopku). 

Ostale točke se preštevilčijo.

župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG 
 
Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. 
US, 40/2012 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 6. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN in 57/2011) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 6. 
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list občine 
Šoštanj št. 3/2001 in 3/2015),  10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah v občini Šmartno ob Paki, (Uradni vestnik MO Velenje št. 03/2013) so 
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 26/2007 in 
18/2008) na svoji __ seji dne ________,  Svet občine Šoštanj na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008-UPB2) na svoji 
___seji dne _________  in Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2015-UPB1) 
na svoji ___ seji dne ________ sprejeli 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA 
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE 

VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH 
DEJAVNOSTI, p. o.

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 16/1996, 24/2007, 1/2008, 7/2011 in 7a/2011, 
Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/96, 11/2007 in 3/2011, v 
nadaljevanju: odlok) se 6. člen odloka spremeni tako, da se 
dejavnost:
»- 71.121 Geo-meritve, kartiranje« nadomesti z »- 71.121 
Geofizikalne meritve, kartiranje« in »-71.129 Drugo tehnično 
projektiranje in svetovanje« nadomesti z »-71.129 Druge 
inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje«
in dodajo dejavnosti:
»- 33.140 Popravila električnih naprav
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in 
telekomunikacije
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 
prometu
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.«

2. člen
V tretjem odstavku 8. člena odloka se znesek osnovnega 
vložka »29.300,24 EUR« nadomesti z zneskom »29.300,23 
EUR«, znesek »161.151,32 EUR« se nadomesti z zneskom 
»161.151,28 EUR« in znesek »936.480,74 EUR« se nadomesti 
z zneskom »936.480,49 EUR«.
Četrti odstavek se črta.

3. člen
V drugem odstavku 15. člena se znesek »41,73 EUR« 
nadomesti z zneskom »50,00 EUR«.
Spremeni se četrti odstavek, tako da se glasi »Na skupščini 
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javnega podjetja se odloča z večino oddanih glasov, razen če ni 
z zakonom, družbeno pogodbo, odlokom ali statutom javnega 
podjetja drugače določeno.«
V petem odstavku se beseda »določa« nadomesti z besedo 
»odloča«.

4. člen
V peti alineji 18. člena se doda besedilo »in Svetu 
ustanoviteljev«.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih 
glasil občin ustanoviteljic. 

Številka: 015-02-0007/2007
Datum:                                                                                        
                                                                                                    

župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ

Številka: 354-172/2015
Datum:                                                                                        
                                                                                                    

župan  Občine Šoštanj 
Darko MENIH

Številka: 354-0019/2015
Datum:                                                                                        
                                                                                                    

župan Občine Šmartno ob Paki
Janko KOPUŠAR

OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Zakon o lokalni samoupravi v 29. členu določa, da občinski 
svet v okviru svojih pristojnosti med drugimi sprejema odloke 
in druge občinske akte, v 61. členu pa predpisuje načine oz. 
oblike za  opravljanje lokalnih javnih služb, ki jih zagotavlja 
občina, med drugimi načini občina zagotovi opravljanje lokalnih 
javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij. 
6. člen Zakona o gospodarskih javnih službah določa, da 
Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost zagotavlja 
gospodarske javne službe v obliki javnega podjetja, kadar gre 
za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega 
obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki 
je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, 
ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
V 11. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
v Mestni občini Velenje, 6. členu Odloka o gospodarskih 
javnih službah v občini Šoštanj in 10. členu Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v občini Šmartno ob Paki je 
podrobno opredeljeno javno podjetje.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV: 
Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje je sprejel 
sklep, da se na javno podjetje prenesejo določene dejavnosti, 
ki jih sedaj opravljajo občine same. Prav tako se vsebina odloka 
usklajuje z dejanskim stanjem zneskov osnovnih vložkov v 
sodnem registru in z Zakonom o gospodarskih družbah. 

3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Finančnih posledic ni. 

4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJUČENIMI 
SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI: 
(besedilo, ki se črta ali spremeni, se podčrta, s poševnim tiskom 
je vstavljeno besedilo, ki se dodaja ali spreminja).

6. člen: 
Javno podjetje opravlja naslednjo dejavnost:
- 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih 
stekleničenih vod
- 18.120 Drugo tiskanje
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih 
instrumentov in naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav 
- 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, 
jedrskih elektrarnah
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.210 Proizvodnja plina
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 37.000 Ravnanje z odplakami
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
- 42.110 Gradnja cest
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine 
in plin
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in 
telekomunikacije
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav 
in naprav
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.500 Cevovodni transport
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 
prometu 
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; 
davčno svetovanje
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- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.121 Geo-meritve, kartiranje   Geofizikalne meritve, 
kartiranje
- 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje   Druge 
inženirske dejavnosti in tehnično   svetovanje«
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje
- 96.030 Pogrebna dejavnost

8. člen: 
Tretji odstavek: Ustanoviteljice prevzamejo naslednje osnovne 
vložke in imajo naslednje poslovne deleže:

Občina Šmartno ob Paki:
osnovni vložek      poslovni delež:
29.300,24 EUR   29.300,23 EUR                              2,60 %

Občina Šoštanj: 
osnovni vložek      poslovni delež:
161.151,32 EUR   161.151,28 EUR                           14,30 %

Mestna občina Velenje:
osnovni vložek      poslovni delež:
936.480,74 EUR   936.480,49 EUR                             83,10 %

Četrti odstavek: Ustanoviteljice s posebno pogodbo uredijo 
medsebojna razmerja iz naslova lastništva poslovnih deležev 
v javnem podjetju. SE ČRTA

15. člen:
Drugi odstavek: Vsaka ustanoviteljica ima v skupščini javnega 
podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 41,73 EUR 50,00 EUR 
osnovnega vložka. 

Četrti odstavek: 
Na skupščini javnega podjetja se odloča z večino oddanih 
glasov, razen če ni z zakonom, tem odlokom ali statutom 
javnega podjetja drugače določeno.
Na skupščini javnega podjetja se odloča z večino oddanih 
glasov, razen če ni z zakonom, družbeno pogodbo, odlokom ali 
statutom javnega podjetja drugače določeno.

Peti odstavek
S soglasjem se določa odloča o sprejemu finančnega 
načrta, letnih računovodskih izkazov poslovanja in statusnih 
spremembah javnega podjetja.

18. člen: 
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
- obravnava finančni načrt javnega podjetja,
- obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
- sprejema poslovnik o svojem delu,
- obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim 
mnenjem predloži skupščini in Svetu ustanoviteljev,
- lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli 

vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je 
pristojen po zakonu in drugih predpisih.

5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, v 
skladu z  99. členom Poslovnika  Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-uradno prečiščeno besedilo, 
22/2008 in 4/2015) predlagamo, da se odlok obravnava po 
skrajšanem postopku.

V Velenju, 3. 12. 2015
     

Pripravila:
                                           Gašper Škarja, univ. dipl. prav., l.r.

Suzana Žinič, univ. dipl. prav., l.r.

                                                    mag. Iztok MORI, l.r.       
direktor občinske uprave

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-uradno prečiščeno 
besedilo, 26/2007 in 18/2008) predlagam svetu, da ta odlok 
sprejme.

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l.r.     
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Predlagatelj: ŽUPAN                              Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji  ___  seji, 
dne _____________ sprejel naslednji

SKLEP
o predlogu spremembe 54., 55. in 56. člena 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje odločno nasprotuje 54., 55. in 56. 
členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (v nadaljevanju: ZIPRS1617; ki ga je 
obravnaval Državni zbor Republike Slovenije), v katerih ta 
določa višino finančnih sredstev za občine.  

Svet Mestne občine Velenje ugotavlja, da je s tako dodeljeno 
višino finančnih sredstev ogrožen smisel in obstoj lokalne 
samouprave, zato zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen 
ZIPRS1617 spremenijo tako, da se glasijo: 

»54. člen 
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na 
prebivalca. 
Višina povprečnine za leto 2017 znaša 536,00 evra na 
prebivalca. 

55. člen  
Se črta. 

56. člen 
V letu 2016 se  del sredstev za sofinanciranje investicij občin 
zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin, ob 
upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela 
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015.
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin 
zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin. Delež 
sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti 
po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov 
državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za 
sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe 
četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1.  Sredstva 
investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom 
ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov 
strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno 
potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih organ upravljanja 
ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi 
tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z 
njimi.«

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

Številka: 403-02-0007/2015-211
Datum: 

župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa je 24. člen 
Statuta Mestne občine Velenje, ki opredeljuje pristojnosti Sveta 
Mestne občine Velenje.  

2. Razlogi za sprejem sklepa
Pogajanja o določitvi financiranja občin v letih 2016 in 2017 
med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin so potekala 
od 26. 8. 2015 do  16. 11. 2015, opravljenih je bilo 9 krogov 
pogajanj. Dogovor ni bil dosežen. Reprezentativna združenja 
občin so ocenila, da predlog Vlade RS o financiranju občin v 
letih 2016 in 2017 ni ustrezen, ker ne zagotavlja financiranja 
nalog, ki jih zakon nalaga občinam. Vlada RS je zato v sprejem 
Državnemu zboru RS posredovala svoj predlog.

Reprezentativna združenja občin so predlagala način 
financiranja, kot je naveden v 1. členu predloga sklepa.

3. Ocena sedanjega stanja
ZIPRS1617 (EPA 782-VII z dne 16. 11. 2015) v 54., 55. in 56. 
členu določa:

54. člen (povprečnina)
(1) Če vlada z reprezentativnimi združenji občin ne doseže 
dogovora iz drugega odstavka 11. člena ZFO-1, se v predlog 
proračuna vključi povprečnina, ki jo določi vlada. Vlada pri 
določitvi povprečnine upošteva stroške za financiranje na novo 
z zakonom določenih nalog, ki jih bodo občine začele opravljati 
v naslednjem proračunskem letu, in izračun ministrstva, 
pristojnega za finance, v katerem upošteva stroške nalog, ki 
so jih občine že opravljale na podlagi zakonov, pred letom za 
katerega se določa povprečnina.
(2) Povprečnina, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, 
znaša:
- za proračunsko leto 2016: 522,00 eurov; 
- za proračunsko leto 2017: 522,00 eurov. 

55. člen (omejitev sredstev nad primerno porabo)
Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 
6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, 
presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine 
primerne porabe.

56. člen (zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje 
investicij)
(1) Ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 se v letu 2016 
in 2017 sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno 
infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje 
potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte 
razvojnih programov občinskih proračunov, zagotavljajo v višini 
5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev 
zagotavljata v obliki transfera iz državnega proračuna, 3 % 
sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v 
proračunu države.
(2) Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji 
možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b 
člena ZFO-1.
(3) Dodatno zadolžitev po prvem odstavku tega člena odobri 
ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, ki obseg dodatne 
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zadolžitve določi v skladu z merili iz prvega odstavka 23. člena 
ZFO-1. Za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva, 
pristojnega za finance, po šestem odstavku 10.a člena ZFO-1.
(4) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko v skladu 
s prvo do četrto alinejo drugega odstavka 23. člena ZFO-1 
uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov  projektov strukturne 
in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za 
izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja v navodilih iz 
pete alineje drugega odstavka 23. člena ZFO-1 ne pripozna kot 
upravičene stroške. Med te stroške sodi tudi nepovračljiv davek 
na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
(5) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko porabijo 
tudi za upravljanje z dolgom občine, če gre za dolg iz zadolžitve 
za financiranje tistih investicij, za katere bi bila občina v skladu 
z drugim odstavkom 23. člena ZFO-1 upravičena porabljati 
sredstva za sofinanciranje investicij.
 
4. Ocena finančnih posledic in drugih posledic
Ocenjujemo, da bi se ob predpostavki, da se v izračunu 
obsega primerne porabe in pripadajoče dohodnine v primerjavi 
z izračunom za leto 2015 spremeni samo povprečnina: 1) s 
predlagano spremembo povprečnine na 536 EUR  dohodnina 
občine povečala za 0,487 mio EUR, 2) s črtanjem določbe o 
omejitvi sredstev nad primerno porabo dohodnina povečala za 
0,394 mio EUR, 3) s spremembo 56. člena bi se sredstva občine 
za sofinanciranje investicij povečala za 0,165 mio EUR.  
V letu 2015 je Mestna občina Velenje v primerjavi z letom 2014 
prejela 1,036 manj dohodnine. presežek sredstev nad primerno 
porabo je v letu 2014 znašal 0,717 mio EUR. 
  
V Velenju, 8. 12. 2015  

                                                                                   Pripravila
Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., l.r.                                        

                                          vodja Službe za finance in proračun 

Amra KADRIĆ, dipl. ekon. (UN), l.r.
                       vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 

 
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

 župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, l.r. 


