OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
E pošta: info@videm.si
Spletni naslov: http://obcina.videm.si

-

ODBOR ZA FINANCE IN PREMOŽENJE
Z A P I S N I K

17. seje odbora za finance in premoženje, ki je bila v sredo 8.11.2017 ob 20. uri v prostorih
občine Videm.
Prisotni člani odbora: Božidar Varnica, Janez Baniček, Dušica Avguštin, Martin Vidovič in
Darko Jerenec.
Prisotna uprava: Darinka Jagarinec in Friderik Bračič

Predsednik pozdravi navzoče in poda naslednji predlog dnevnega reda.
Predlog dnevnega reda, ki so ga člani prejeli z pošto:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje odbora za finance in premoženje
2. Predlog proračuna Občine Videm za leto 2018
3. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm
4. Ceniki za leto 2018
5. Predlog za ukinitev javnega dobra
6. Letno poročilo o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, ki so
se opravljale v javnem interesu za leto 2017 in Letni načrt dela za naloge spodbujanja
regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu za leto 2018 od ZRS Bistra
7. Predlogi in vprašanja
Sprejme se naslednji
S k l e p št. 94: Odbor za finance in premoženje soglasno potrdi predlog dnevnega reda.

K tč. 1
Člani odbora na zapisnik nimajo pripomb zato se sprejme naslednji
S k l e p št. 95: Odbor za finance in premoženje soglasno potrdi zapisnik 16. seje odbora za
finance in premoženje.
K tč. 2
Župan obrazloži predlog proračuna za leto 2018. Po krajši razpravi se sprejme naslednji
S k l e p št. 96: Odbor za finance in premoženje soglasno predlaga svetu Občine Videm, da
sprejme proračun Občine Videm za leto 2018 v predlagani vsebini in obliki.
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K tč. 3
Predsednik pozove navzoče, če ima kdo kakšno vprašanje glede Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm.
Ker vprašanj ni se sprejme naslednji
S k l e p št. 97: Odbor za finance in premoženje soglasno predlaga svetu Občine Videm, da
sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Videm.
K tč. 4
Odbor za finance in premoženje obravnava cenike za leto 2018.

SKLEP O
CENIKIH V OBČINI VIDEM ZA LETO 2018
1.člen
1.

DVORANA V OSNOVNI ŠOLI VIDEM

Naziv
Najem dvorane v OŠ Videm, podružnica Leskovec,
in podružnica Sela za 45 minut-občani
Občine Videm
Najem dvorane v OŠ Videm, podružnica Leskovec,
in podružnica Sela za 45 minut – najemniki izven
Občine Videm
Najem učilnice in drugih prostorov v OŠ Videm,
podružnici Leskovec in podružnici Sela za 45 minut
občani
Najem učilnice in drugih prostorov v OŠ Videm,
podružnici Leskovec in podružnici Sela za 45 minut
– najemniki izven Občine Videm

2.

13,80 €

13,80 €

4,40 €

6,90 €

Dosedanja cena
2,18 €/m2

Nova cena v EUR s 1.1.2018
2,18 €/m2

Dosedanja cena

Nova cena v EUR s 1.1.2018
2,18 €/m2

Dosedanja cena
2,18 €/m2

Nova cena v EUR s 1.1.2018
2,18 €/m2

SPLOŠNA AMBULANTA VIDEM - 2

Naziv
Najem prostorov splošne ambulante Videm -2

4.

Nova cena v EUR s 1.1.2018
8,80 €

SPLOŠNA AMBULANTA VIDEM - PELCL

Naziv
Najem prostorov splošne ambulante Videm -

3.

Dosedanja cena
8,80 €

ZOBNA AMBULANTA VIDEM

Naziv
Najem prostorov zobne ambulante Videm

2

5.

LEKARNA VIDEM

Naziv
Najem prostorov lekarne Videm

6.

Dosedanja cena
3,47 €/m2

Nova cena v EUR s 1.1.2018
3,47 €/m2

TERASE V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU 51

Naziv

Dosedanja cena

Nova cena v EUR s 1.1.2018
april-september

Terase v poslovno stan. stavbi
- št.stavbe-990, št dela 20
- št.stavbe-990, št dela 21

8.

Nova cena v EUR s 1.1.2018
2,18 €/m2

POSLOVNI PROSTORI V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEM PRI PTUJU
51

Naziv
Najem dveh poslovnih prostorov
- št.stavbe 990, št.dela 5
- št.stavbe 990, št.dela 3in 4
- št.stavbe-990, št dela 16

7.

Dosedanja cena
2,18 €/m2

1,00 EUR/m2

oktober- marec
0,50 EUR/m2

KURJAVA V POSLOVNO STANOVANJSKEM OBJEKTU VIDEMPRI PTUJU 51

Naziv
Kurjava v poslovno stanovanjskem objektu
Videm pri Ptuju 51. Izračun velja za vse
odjemnike toplotne energije. Mesečni
obračuni se opravljajo na podlagi popisov in
porabljenih kWh s pribitkom fiksnih
stroškov. Ko ni kurilne sezone se
zaračunavajo samo fiksni stroški.

Dosedanja cena
Variabilni del kurjave se
izračuna na podlagi
formule:
PkWh=P/H/EI*EE
PkWh=0,937/10/087x5%
= 0,11 €
PkWh-cena kilovatne ure
P-cena kurilnega olja
H – kurilna vrednost
kurilnega olja = 10 kw/l
EI-energetski izkoristek
=0,87
EE-električna energija za
pogon naprav v kurilnici
in voda =5%
Fiksni del kurjave je
določen v pogodbi.
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Nova cena v EUR s 1.1.2018
Variabilni del kurjave se izračuna na
podlagi formule:
PkWh=P/H/EI*EE
PkWh=0,826/10/0,87x5% = 0,09 €
PkWh-cena kilovatne ure
P-cena kurilnega olja
H – kurilna vrednost kurilnega olja =
10 kw/l
EI-energetski izkoristek =0,87
EE-električna energija za pogon
naprav v kurilnici in voda =5%
Fiksni del kurjave je določen v
pogodbi.

9.

HONORAR UREDNIŠKEGA ODBORA

Honorar uredniškega odbora
Tekst – navaden (za stran – 30 vrstic;1900 znakov)
Tekst – intervju (za stran)
Naslovnica
Fotografija
Lektoriranje na stran
Sestanek kot imajo odbori
Urednikovanje za eno številko

Dosedanje neto cena
v EUR
6,70
13,40
22,30
6,70
2,60
222,80

10. DELOVNA URA DELAVCA REŽIJSKEGA OBRATA
Naziv
Dosedanja cena
Delovna ura delavca
5,30 €

11. URNA POSTAVKA STROJEV V REŽIJSKEM OBRATU
Naziv
Dosedanja cena
Traktor
Traktor z delovnimi stroji - priključki
Mini bager
Kosilnica Ferrari
Poltovorni avto
Ostali manjši delovni stroji – kosilnice, škropilnice,
žage, kose, vibra deska

12. KOMUNALNA TAKSA
Naziv
Vrednost točke v skladu z Odlokom o komunalnih
taksah

13. GRAMOZ IZ POLJČAN
Naziv
Sofinanciranje poljčanarja za 15 ton (en kamion)

Nova neto cena v EUR s
1.1.2018
6,70
13,40
22,30
6,70
2,60
222,80

Nova cena v EUR s 1.1.2018
5,30

11,10
16,60
16,60
16,60
7,24
5,53

Nova cena v EUR s 1.1.2018
11,10
16,60
16,60
16,60
7,24
5,53

0,13 €

Nova cena v EUR s 1.1.2018
0,13€

Dosedanja cena

Dosedanja cena
95,00 €

Nova cena v EUR s 1.1.2018
95,00 €

14. MRLIŠKA VEŽA VIDEM PRI PTUJU IN ZG. LESKOVEC
Naziv
Dosedanja cena
Uporaba in čiščenje mrliške veže
52,00 €
Uporaba prostora mrliške veže v primeru žare
18,00 €
Letna pristojbina za enojni in žaro
22,50 €
Letna pristojbina za dvojni grob
28,90 €
Letna pristojbina za grobnico
58,20 €
Parcela za prvi pokop za enojni grob
84,60 €
Parcela za prvi pokop v dvojni grob
113,50 €
Parcela za prvi pokop v grobnico
282,80 €
Žarni grob
732,70 €
Letna pristojbina za prostor za raztros pepela
22,50 €

Nova cena v EUR s 1.1.2018
52,00 €
18,00 €
22,50 €
28,90 €
58,20 €
84,60 €
113,50 €
282,80 €
732,70 €
22,50 €
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15. MLETI ASFALT
NAZIV
Sofinanciranje mletega asfalta 15 ton (en kamion) s prevozom

CENA s 1.1.2018
102,00 EUR

Sofinanciranje nasipnega materiala iz točke 13 in 15 tega člena Sklepa o cenikih se izvaja do porabe sredstev na
proračunski postavki namenjeni za sofinanciranje v veljavnem proračunu.

2.člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin veljati pa začne 01. 01. 2018.

Po krajši razpravi se sprejme naslednji
S k l e p št. 98: Odbor za finance in premoženje soglasno sprejme, da se pri prostorih v
zdravstvenem domu Videm dopiše, da je predlagana najemnina določena na mesec in
soglasno predlaga svetu Občine Videm, da sprejme cenike za leto 2018.
K tč. 5
Obravnava se predlog ukinitve javnega dobra.
Pravna podlaga:
23. člena Zakona o graditvi objektov ( Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46,
126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13, 19/2015)
16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2016-UPB2, 45/2017)

Obrazložitev:
Parc.št. 358/4, 358/6 in 358/8, k.o. Skorišnjak predstavljajo javno dobro, ki ga uporablja
fizična oseba in je v katastru prikazano kot trasa ceste, v naravi pa je cesta bila prestavljena
in poteka nekaj metrov bolj severno oz. južno po parc.št. 58/2, 50/8, 49/10 in 50/3, k.o.
Skorišnjak.
Nepremičnine se sedaj uporabljajo kot zasebna lastnina in bi lastnik želel, da se
zemljiškoknjižno stanje uredi z dejanskim, s sklenitvijo menjalne pogodbe. Nepremičnine, ki v
katastru predstavljajo cesto, bi se menjale z nepremičninami, ki v naravi predstavljajo cesto.
KS Leskovec je podala pritrdilno mnenje k vlogi.
Javno dobro na podlagi Stvarnopravnega zakonika ni v pravnem prometu, zato je potrebno
parc.št. 358/4, 358/6 in 358/8, k.o. Skorišnjak ukiniti status javnega dobra.
Glede na navedeno se zaradi ukinitve javnega dobra občinskemu svetu Občine Videm
predlaga, da na parc.št. 358/4, 358/6 in 358/8, k.o. Skorišnjak s sklepom ukine javno dobro
Sprejme se naslednji
S k l e p št. 99: Odbor za finance in premoženje soglasno predlaga svetu Občine Videm, da
se ukine status javnega dobra na parc. št. 358/4, 358/6 in 358/8, k.o. 485-Skorišnjak in se pri
navedenih parcelah vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe: Občina Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, matična številka: 5883423 do celote.
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K tč. 6
Odbor se seznani z Letnim poročilom o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih nalog na
regionalni ravni, ki so se opravljale v javnem interesu za leto 2017 in Letnim načrtom dela za
naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu za leto 2018, ki
ju je pripravila ZRS Bistra.
Po krajši razpravi se sprejme naslednji sklep
S k l e p št. 100: Odbor za finance in premoženje soglasno predlaga svetu Občine Videm,
da sprejme Letno poročilo o izvedenih aktivnostih splošnih razvojnih nalog na regionalni
ravni, ki so se opravljale v javnem interesu za leto 2017 in Letni načrt dela za naloge
spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu za leto 2018 od ZRS
Bistra.
K tč. 7
Župan predstavi navzočim možnost organiziranosti režijskega obrata kot javno podjetje.
Potrebno je narediti podrobno analizo prednosti in slabosti in zadevo podrobno preučiti.
Ker člani odbora nimajo več vprašanj in predlogov se seja zaključi.

Zapisala:

Predsednik odbora:

Darinka Jagarinec

Božidar Varnica
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