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PREDLOG ZAPISNIKA 
OBČINSKI SVET 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 

Številka: 011-0064/2015-2 (128) 
Datum:  15. 12. 2015 

 

 ZAPISNIK 

 

5. seje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je bila dne 14. 12. 2015 s 
pričetkom ob 15.00 uri v zgornji sejni sobi občine Slovenske Konjice. 

 
 
Navzoči: predsednik: Peter Štefanič, člani: Janko Čakš, Jurij Hohler, Anton Obrul, Jožef 
Hlačar in iz občinske uprave Tina Kaukler. 

 
Sejo je vodil predsednik Peter Štefanič. 
Zapisnik 4. seje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin z dne 11. 11. 2015 je bil potrjen 
brez pripomb. 
 
Soglasno je bil sprejet SKLEP (5 navz., 5 za, 0 proti)  
Sprejme se naslednji dnevni red: 

1. Predlog Sklepa o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih 
hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene 
cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2016 

2. Predlog Sklepa o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 

3. Predlog Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske 
Konjice v letu 2016. 

4. Razno 
 

 
K1 
Predlog določitve vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s 
katerim se določi korist za stavbno zemljišče v Občini Slovenske Konjice, se valorizira v 
skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji. 
Povprečna cena stanovanjske površine za leto 2016 se glede na leto 2015 poveča za 0,82% 
in znaša 768,82 EUR. Enako velja za vrednost stavbnega zemljišča, ki znaša 8,46 EUR/m2. 
Elementi tega sklepa služijo kot pripomoček pri delu občinskih, upravnih in drugih organov v 
Občini Slovenske Konjice v letu 2016. V razpravi so sodelovali vsi člani sveta. 
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji SKLEP (5 navz., 5 za, 0 proti) 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin predlaga Občinskemu svetu Občine 
Slovenske Konjice sprejem Sklepa o vrednosti elementov za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka 
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od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 
2016. 
 
K2 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uskladi enkrat 
letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Predlog določitve vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice za leto 
2016 ne predvideva povečanja glede na leto 2015. Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije je bila v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 stopnja inflacije 5,4 %, v 
obdobju od 1. 1. 2012 do 30.11.2014  4,0 % in v obdobju od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015 -
0,5%.  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancem pristojni davčni 
urad na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Slovenske Konjice. V razpravi so sodelovali vsi člani sveta. 
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji SKLEP (5 navz., 5 za, 0 proti) 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin predlaga Občinskemu svetu Občine 
Slovenske Konjice sprejem Sklepa o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016. 
 
K3 
Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja 
in garaže ter prostore za počitek oziroma rekreacijo. Vrednost točke za izračun davka od 
premoženja v Občini Slovenske Konjice, sprejme Občinski svet Občine Slovenske Konjice 
vsako leto ter sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vrednost točke za izračun za 
naslednje leto se določi glede na rast cen življenjskih potrebščin. V letu 2013 in 2014 je 
vrednost točke za izračun davka od premoženja znašala 1,66 EUR. Od januarja 1998 je 
podlaga za izračun inflacije indeks cen življenjskih potrebščin. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije je bila, v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013, stopnja inflacije 
5,4 %, v obdobju od 1. 1. 2012 do 30.11.2014  4,0 % in v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 11. 
2015 -0,0%. Predlog določitve vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini 
Slovenske Konjice za leto 2016 ne predvideva povečanja glede na leto 2015. Na osnovi 
navedenega se vrednost točke ne spremeni in znaša 1,73 EUR. 
V razpravi so sodelovali vsi člani sveta in izpostavili: 

- iz obrazložitve ni povsem jasno razvidno, na podlagi česa ostaja vrednost točke 1,73 
EUR tudi za leto 2016. Zadnji podatek, na katerega se lahko upremo, je vrednost 
1,66 EUR;  

- skozi celotno besedilo obrazložitve naj se valuta izpisuje ali s tričrkovno valutno 
oznako (EUR) ali s simbolom (€). 

Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji SKLEP (5 navz., 5 za, 0 proti) 
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin predlaga Občinskemu svetu Občine 
Slovenske Konjice sprejem Sklepa o vrednosti točke za izračun davka od premoženja 
v Občini Slovenske Konjice v letu 2016. 
 
 
Nadaljnjih predlogov in pripomb ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 15.35 uri. 
 
 
Zapisala:           
Tina Kaukler 
 Predsednik 
 Peter Štefanič 
           


