
 
OBČINA MOZIRJE 

ŽUPAN 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 
tel: (03) 839-33-00   fax: (03) 839-33-05 

 
Mozirje, dne 1.10.2017 
Številka: 032-0004/2017 
 
 

V  A  B  I  L  O 
 
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 
in 79/09) in  14. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 11/07)  
 
 
 

sklicujem 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 17.10.2017, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani občine Mozirje 
 
 
 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 

25.7.2017, priloga 
2. Statut Občine Mozirje – prva obravnava, priloga (poročevalec: Leks-lokalis) 
3. Poslovnik Občinskega sveta občine Mozirje – prva obravnava, priloga (poročevalec: 

Leks-lokalis) 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke 

VZHOD – Zahodni del, priloga (poročevalec: g. Jože Sinur) 
5. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2017, priloga 

(poročevalec: župan) 
6. Predlog uskladitve ekonomske cene programov vrtca Mozirje v letu 2017/2018, priloga 

(poročevalec: VVZ Mozirje) 
7. Prodaja, nakup, menjava premoženja, priloga (poročevalec: Jaka Vačovnik) 
8. Predlog spremembe prometnega režima, priloga (poročevalec: Jaka Vačovnik) 
9. Volitve: izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in 

določitev kandidata za člana Državnega sveta RS. 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
 
 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- Leks-lokalis 
- VVZ Mozirje 
- občinska uprava, Jaka Vačovnik, Ivo Glušič 
- predstavniki  tiska  
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                             Zapisnik 15. redne seje 

 
 

ZAPISNIK 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  25.7.2017. 

Seja je potekala v sejni dvorani Občine Mozirje. 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. 
 

Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje: 
mag. PETER GOLTNIK, MARK MOLNAR, URŠKA CAR, ROMAN ČRETNIK, MOJCA 
FINKŠT, JOŽICA STROJANŠEK, JOŽEF JELEN,LUKA PAULIČ, mag. TANJA ZUPAN 
VOLER, mag. JOŽE KUMER, JURIJ REPENŠEK. 
 
Opravičeno odsotni: mag. SAMO KRAMER, MARKO PRESEČNIK 
 
Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ - občinska uprava 

VTV Velenje, Novi tednik Celje in Savinjske novice. 
 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 

Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
20.6.2017, priloga 

2. Realizacija proračuna januar – junij 2017, poročilo, priloga (poročevalec: župan) 
3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje, avtentična razlaga 113. in 

114.  člena priloga (poročevalec: občinska uprava ) 
4. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
 
SKLEP: 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 20.6.2017 
 
Kratek pregled zapisnika  je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 20.6.2017. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
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K 2. točki dnevnega reda 
 
Realizacija proračuna januar – junij 2017, poročilo 
 
Župan je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah, Občinskemu svetu podal poročilo o 
polletnem poslovanju oz. izvrševanju proračuna. Poudaril je naslednje: 
1. poročilo o realizaciji:  
- Prejemki   : 1.498.116,38 EUR 
- Izdatki    : 1.565.743,40 EUR 
- Presežek ali primanjkljaj :    - 67.627,02 EUR 
- Zadolževanje   :    226.523,00 EUR (DK: 76.523, KK: 150.000) 
2. podatki o veljavnem proračunu: 
- vključitvi novih obveznosti v proračun: ni novih postavk 
- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let: Obveznosti iz preteklih let so bile 
poravnane, razen obveznosti v višini 82.101,25 EUR. To so obveznosti do Vodnogospodarski 
biro Maribor(22.936,00), Krajnc VNG s.p. (4.575,00), Izvo-r d.o.o. (4.599,40), OŠ Mozirje 
(522,64), Pavčnik (5.386,34), Apus d.o.o. (4.427,80), Esotech (33.464,28), Gradb. Inžen. 
Bezovnik (3.000,00), Rasr (858,16), Habit ( 2.331,63) 
- uporabi sredstev proračunske rezerve: 32.343,39 EUR za sanacijo gozdnih cest po neurju 
v mesecu juniju 2016 v višini 14.865,28 EUR in za obnovo vodovoda Letošč v višini 17.478,11 
EUR. 
3. razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 
Na strani prihodkov se beleži največji izpad na strani: 
- prodaje nepremičnin (zemljišče, objekti) 
- donacij (Fundacije za šport) 
- in transfernih - namenskih sredstev za investicije (plazovi) 
Na strani odhodkov se beleži največji odmik na strani: 
- Cestna infrastruktura (obnova cest po neurju, krožišče gaj in krajinski park Golte). 
- Varovanje okolja (CČN Loke). 
4. predlog potrebnih ukrepov 
- Župan v okviru pooblastil v drugem polletju prerazporedi proračunska sredstva znotraj 
neposrednega proračunskega uporabnika. 
- V drugem polletju ni novih investicij. 
- Razmislek o prestrukturiranju kratkoročnih obveznosti v dolgoročne, tako, da bo 
mogoče poravnavati obveznosti v zakonitem roku (30 dni). 
 
mag. Jože Kumer je v nadaljevanju kot predsednik odbora za gospodarstvo in proračun, 
predstavil še sklepe matičnega odbora: 
Odbor za gospodarstvo in proračun Občine Mozirje predlaga: 

• da se polletno poročilo predstavi občinskemu svetu 25.7.2017. 
• da župan pripravi prerazporeditve znotraj neposrednih proračunskih uporabnikov. 
• da občinska uprava pripravi predlog NRP za naslednje obdobje (ceste, vodooskrba, 

družbene dejavnosti (zdravstvo, šola, knjižnica, …),… 
• da občinska uprava pripravi predlog za prestrukturiranje obveznosti do dobaviteljev v 

dolgoročne obveznosti, tako da bo mogoče obveznosti poravnavati v zakonitem roku. 
 
V diskusiji pa je bilo poudarjeno naslednje: 
mag. Peter Goltnik: 

Iz gradiva je mogoče razbrati, da bo skupna zadolženost (krediti in obveznosti do dobaviteljev) 
ob koncu leta 2017 preko 3.0 mio EUR. Cilj občinske uprave bi moral biti vsaj 2.8 mio EUR. 
Predlog o izdelavi plana razdolževanja je seveda na mestu. Izdelan in uresničen mora biti tako, 
da bo dolg do dobavitelje cca 300.000 EUR, kar bo omogočalo plačevanje obveznosti v 
zakonitem roku 30 dni. 
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Samo sprememba kratkoročnih obveznosti v dolgoročne obveznosti ni dobra iz več razlogov in 
sicer: letni obrok je lahko samo 8% primerne poraba, kar pomeni, da se dolgoročna obveznost 
poveča in podaljša za  cca 10 let, obstaja pa nevarnost, da se bodo kratko ročne obveznosti zopet 
povečale 
g. Jože Kumer: 

Izrazil je zaskrbljenost, ker prihodki v prvi polovici leta niso realizirani, odhodki pa so že sedaj 
povečani. Do konca leta pa bo še potrebno izpolnit obveznosti do društev in drugih izvajalcev 
(predvsem bo problem pri večjih objektih kot sta krožišče Gaj in CČN Mozirje). 
ga. Milena Benetek: 

Dokumentacija za leto 2017 kaže, da se skupne obveznosti povečujejo, primer: stanje obveznosti 
na dan  30.6.2017 je večje od stanja 31.5.2017. 
g. Jože Jelen: 

Osrednji dokument, ki manjka je plan razdolževanja. Dokument mora zasledovati vsaj dva cilja 
in sicer: dolgoročno zmanjšati obseg skupnih dolgov občine in kratkoročno vzpostaviti takšno 
finančno stanje, da bo mogoče obveznosti poravnavati v zakonitem roku 30 dni. 
župan, Ivan Suhoveršnik: 

Plan razdolževanja bo pripravljen ob pripravi proračuna. 
 
Iz povzetka razprave je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, zadolžuje občinsko upravo da: 
• pripravi prerazporeditve znotraj neposrednih proračunskih uporabnikov. 
• občinska uprava pripravi predlog NRP za naslednje obdobje (ceste, vodooskrba, 

družbene dejavnosti (zdravstvo, šola, knjižnica, …),… 
• občinska uprava pripravi predlog za prestrukturiranje obveznosti do dobaviteljev v 

dolgoročne obveznosti, tako da bo mogoče obveznosti poravnavati v zakonitem roku. 
• Občinska uprava pripravi plan razdolževanja tako da bo mogoče dolgoročno 

zmanjšati obseg skupnih dolgov občine in kratkoročno vzpostaviti takšno finančno 
stanje, da bo mogoče obveznosti poravnavati v zakonitem roku 30 dni. 

 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje, avtentična razlaga 113. in 114.  
člena 
 
Uvodno obrazložitev je podal  mag. Ivo Glušič. 
Upravna enota Mozirje je z dopisom št. 350-2/2010-2017  dne 13.7.2017 zahtevala avtentično 
razlago 113. in 114. člena OPN. Avtentično razlago Odloka sprejema Občinski svet. 
114. člen odloka o OPN občine Mozirje na namenski rabi SS dopušča gradnjo mizarske 
delavnice, ni pa na tej namenski rabi posebej določeno opravljanje mizarske dejavnosti.  
Za takšne primere se smiselno uporablja določilo tretjega odstavka 113. člena odloka, ki se glasi:  
»Na območjih, kjer vrste dopustnih dejavnosti niso določene, se te izvajajo v skladu z vrsto 
dopustnih objektov po tem odloku.« 
Ker je lahko primer tudi obraten, je potrebna avtentična razlaga, da tam kjer so dovoljeni 
namenski objekti, je dovoljena tudi njihova dejavnost, oziroma, tam kjer so dovoljene določene 
dejavnosti, so dovoljeni tudi to namenski objekti. 
 
V diskusiji pa je bilo poudarjeno naslednje: 
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ga. Urška Car: 

Ob uveljavitvi novega OPN Mozirje, je UE Mozirje sprejela odločitev, da se bo strogo držala 
določil OPN v upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja. V danem primeru 
pričujoča avtentična razlaga 113. in 114. člena odpravlja morebitne dileme in je na mestu. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, podaja avtentično razlago povezave med 113. in 114. 
členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Ur.l.RS št. 46/2015, 
77/2015 in 105/2016) v predlagani obliki in vsebini. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep je b il sprejet soglasno. 

 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
 
g. Roman Čretnik: 

Opozoril je na ne urejenost na Tratah pri Maleševiču. 
g. Luka Paulič: 

Opozoril je na razpadajoči most v Ljubiji in potrebo po sanaciji jaškov na ali ob občinskih 
cestah. 
ga. Mojca Finkšt: 

Opozorila je na slabo vzdrževanje bankin praktično na vseh občinskih cestah (Šmihel, Lepa 
Njiva, Loke, ..) 
ga. Milena Benetek: 

Zakaj v Podvrhu ni vode, oziroma jo primanjkuje? 
mag. Tanja Zupan Voler: 

Opozorila je na nevarnosti na šmihelski cest, potrebo po pločniku in ureditvi Šajspaha. 
g. Jure Repenšek: 

Opozoril je na odprt kanalizacijski jaše ob Savinji. 
ga. Jožica Strojanšek: 

Ponovno je opozorila na potrebo po sanaciji udora na cesti Dobrovlje pri Tiršeku. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
K 2. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: STATUT OBČINE MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA: 64. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-

UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 
76/2016 – odl.US), Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
95/2009) 

 
PRIPRAVLJAVCI: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor 
 prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 
 Občinska uprava Občine Mozirje 
 mag. Ivo Glušič, direktor občinske uprave 
   
POROČEVALCI: prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 mag. Ivo Glušič, direktor občinske uprave 
 
 
OBRAVNAVE: 
 
Tematiko je obravnavala Statutarno pravna komisija in izpostavila naslednje: 
• Razmislek o številu odborov, število članov v odborih 
• Razmislek o začetku veljavnosti (z novim mandatom) 
 
Na predlog Statutarno pravne komisije je podan  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Statut občine Mozirje – prva obravnava 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Mozirje je v letu 2007 sprejel Statut Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 
11/2007), s katerim je določil temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in 
pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih je določala 
zakonodaja v času sprejema statuta. Na tem mestu moramo opomniti, da je bil Zakon o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 
14/2015-ZUUJFO, 76/2016 – odl.US) od uveljavitve Statuta Občine Mozirje, od leta 2007, večkrat 
spremenjen, ob navedenem pa je bila spremenjena tudi zakonodaja, ki ureja statutarno ureditev 
občine. Upoštevaje navedeno in določilo tretjega odstavka 153. člena Ustave Republike Slovenije 
/Ustava RS/, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in 
zakoni, je uskladitev Statuta Občine Mozirje z veljavno zakonodajo nujna. 
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Ob navedenem moramo opomniti, da je Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, 
na podlagi 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ opravila pregled usklajenosti Statuta 
Občine Mozirje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje z Ustavo RS, Zakonom o lokalni 
samoupravi /ZLS/, Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, st. 
69/11 - uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ 
(Uradni list RS, st. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 -ZDavP-2, 23/14 in 50/14), 
Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, st. 95/09), Zakonom o financiranju občin /ZFO-
1/(Uradni list RS, 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12 -ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakonom o 
samoprispevku /ZSam-1/ (Uradni list RS, st. 87/01), Zakonom o javnih financah /ZJF/ (Uradni list 
RS, st. 11 /11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, st. 86/10, 75/12, 
47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-11 in 14/15 - ZUUJFO), ter usklajenosti Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Mozirje z navedeno zakonodajo, v kolikor se nanaša na delovanje nadzornega odbora 
in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, st. 23/09), 
v mesecu aprilu 2017, pregledala organiziranost občine v skladu z zakonom (dopis št. 037-22/2017/5 
z dne 18.4.2017) in ugotovila naslednje neskladnosti: 
 
"Statut je v neskladju z Ustavo RS (z Ustavnim zakonom o spremembah 121., 140. in 143. člena 
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, st. 68/06) v členu, ki določa, da občina samostojno 
odloča o vključitvi v širšo samoupravno lokalno skupnost, zato je potrebno drugi odstavek 5. člena 
odpraviti. Spremenjen 143. člen Ustave RS namreč določa, da se pokrajine ustanovijo z zakonom, s 
katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime, zakon pa sprejme državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih poslancev, pri čemer mora biti v postopku za sprejem zakona zagotovljeno 
sodelovanje občin. 
 
Statut ni usklajen za določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 -uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju ZLS), ker 
ne ureja oziroma v nasprotju z zakonom ureja: 
 

• podeljevanja denarnih pomoči in simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali obletnicah 
občanov na način, kot je to določeno v 21. členu ZLS, zato priporočamo, da se v Statutu, v 7. 
členu, ki opredeljuje naloge občine, doda alineja, da občina za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev, med drugimi izvirnimi nalogami, podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade.  

• V 9. členu Statuta, ki ureja opravljanje statističnih, evidenčnih in analitičnih nalog in 
pridobivanje podatkov, je potrebno dodati določilo o hrambi podatkov na način, kot hrambo 
ureja peti odstavek 21.a člena ZLS. Priporočamo uskladitev statutarnega določila z Zakonom o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, st. 51/06 -uradno prečiščeno besedilo, 
117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 -odl. US). Sestava delovnih teles občinskega sveta -
občina si lahko sama določi število komisij in odborov kot svoja delovna telesa, pri čemer je 
pomembno, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obvezno 
ustanovljena. V 25. členu Statuta, ki določa vzpostavitev treh odborov (za gospodarske javne 
službe in komunalno infrastrukturo, za negospodarske dejavnosti in za gospodarstvo in 
proračun, je mogoče združevanje vsebin is tern zmanjšanje števila odborov. Prav tako je 
možna določitev nižjega števila članov stalnih delovnih teles občinskega sveta s pet na tri 
osebe. V kolikor se bo občinski svet odločil za spremembo 25. člena Statuta, bo posledično 
moral urediti sklep ustanovitvi delovnega telesa in poslovnik občinskega sveta. Več v odstavku 
»Druge ugotovitve in priporočila« na koncu tega dokumenta. 

• določitev plačila občinskim funkcionarjem ni urejeno na način, kot ga določa 34. a člen ZLS, ki 
ureja plačilo tako župana če opravlja funkcijo nepoklicno in mu pripada plačilo v višini 50% 
place, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tern se ne upošteva dodatek za 
delovno dobo. Ce pa podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 
50% place, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob 
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tern se ne upošteva dodatek za delovno dobo. 
Prav tako je potrebno urediti vprašanja sejnine članu občinskega sveta, razen za podžupana, ki 
mu pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega 
sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se 
izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne srne presegati 7,5 % place župana. Pri tern se 
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ne upošteva dodatek za delovno dobo. Priporočamo uskladitev vsebine člena z Zakonom o 
uravnoteženju javnih financ v povezavi s 34. a členom ZLS. 

• medsebojno nezdružljivost opravljanja občinskih funkcij. Statututarno določilo o opravljanju 
funkcij je potrebno uskladiti z zakonodajo, ki ureja integriteto in odpravlja možnost korupcije, 
predvsem pa na način, da bo jasno in nedvoumno določeno, da funkcija župana ni združljiva s 
funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, s članstvom v nadzornem odboru in z delom v 
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere take določa zakon; da funkcija člana 
občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru 
in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon ter da 
funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne 
enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestnih, na katerih javni uslužbenci 
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in 
strokovnostjo dela organov občine. Zato priporočamo uskladitev Statuta z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo)." 

 
Ob navedenem je Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo podala naslednje 
ugotovitve in priporočila: 
 

• "Občinski proračun je najpomembnejši programski akt občine, njegova vsebina se neposredno 
ali posredno nanaša na prav vse prebivalce. Zato mora biti v skladu z načelom transparentnosti 
in v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja enostavno dostopen tako 
v času priprave in po njegovem sprejemu na občinskem svetu. Nekatere mednarodne 
organizacije ocenjujejo javne oblasti tudi na podlagi enostavne javne dostopnosti njihovih 
proračunskih dokumentov. V času strokovnega pregleda in priprave tega opozorila, spletna 
stran občine ni delovala. Priporočamo, da občina skrbi za objavo občinskega proračuna na 
spletni strani pod rubriko proračun in finance in da so na vstopni spletni strani pod rubriko 
splošni akti občine objavljeni vsi občinski splošni akti, tudi Poslovnik nadzornega odbora. 

• prav tako je Služba ugotovila, da se v statutu občine, poslovniku občinskega sveta in poslovniku 
nadzornega odbora ponavljajo določbe iz Zakona o lokalni samoupravi in drugih zakonov. 
Menimo, da bi bilo treba glede tistih vprašanj, ki so že urejena v zakonu, navesti le, da 
predmetno zadevo ureja zakon, natančneje pa je treba urediti tista vprašanja, glede katerih je 
v Zakonu o lokalni samoupravi ali drugem zakonu določeno, da jih je treba urediti v statutu. 
Prepisovanje določb (besedil členov) zakonov namreč ni priporočljivo zaradi pravne varnosti, 
saj se zakonodaja spreminja, občine pa prememb ne spremljajo in statutov ter drugih občinskih 
predpisov ne uskladijo, kar Služba za lokalno samoupravo pogosto ugotovi pri strokovnih 
nadzorih. 

• predlog spremembe 25. člena Statuta, ki se nanaša na število odborov in 60. člena Poslovnika 
občinskega sveta. Na delovnem sestanku je bilo med drugim izraženo, da se občinski svet sooča 
s prevelikim številom stalnih delovnih teles in prevelikim številom članov, ki ga sestavljajo. 
Podobno situacijo ugotavlja občina tudi pri delovanju občasnih delovnih teles. 30. člen ZLS v 
prvem odstavku določa, da ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta; torej je ta komisija obvezna. Glede 
odborov občinskega sveta pa zakonodaja ne predpisuje niti števila, niti vrste niti števila članov 
posameznega odbora. Tako drugi odstavek navedenega člena določa le, da občinski svet lahko 
ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov 
imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ 
polovico članov. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Članstvo v komisiji 
ali odboru občinskega sveta pa ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom 
v občinski upravi. V dosedanji ureditvi ima občinski svet občine Mozirje štiri stalne odbore: za 
gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo; za negospodarske dejavnosti; za 
gospodarstvo in proračun ter statutarno pravno komisijo. Ohranitev zadnje navedene statutarno 
pravne komisije je upravičena tudi vnaprej, saj je prisojna za razlago poslovniških določil. 
Glede števila odborov pa menimo, da se lahko združujejo glede na namembnost; tako bi bilo 
smiselno združiti področja gospodarskih javnih služb in komunalne infrastrukture, gospodarstva 
in proračuna v en odbor, v drugi pa področje negospodarskih dejavnosti. Tudi število članov je 
moč omejiti na tri, ki so vsi člani občinskega sveta in ga s tern tudi vodi član sveta. Pomembno 
je, da se po odločitvi za spremembo člena, tako v Statutu kot Poslovniku OS (kjer je po 
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nepotrebnem zapisan 60. člen, saj je ista vsebina določena s 25. členom Statuta) določi 
prehodna določba, ki bo določila datum uveljavitve členov o spremembi števila odborov in 
števila članov odborov. Prehodna določba naj uredi datum uveljavitve člena, ki naj bo 
izvedljiva po izteku mandata aktualnemu sklicu občinskega sveta in pred potrditvijo mandatov 
naslednjega občinskega sveta." 

 
2 Statutarna ureditev občine 
 
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ vsebuje določila, ki se nanašajo na ureditev lokalne 
samouprave že v splošnih določbah (kjer je v 7. členu določeno: 'V Sloveniji je zagotovljena lokalna 
samouprava'), še posebej pa v posebnem podpoglavju z naslovom 'Lokalna samouprava', kjer se na 
lokalno samoupravo nanaša 7 členov, in sicer: 

• 138. člen določa, da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih 
lokalnih skupnostih; 

• po določbah 139. člena je občina samoupravna lokalna skupnost, katere območje obsega 
naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se 
ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev 
na določenem območju. Zakon tudi določi območje občine; 

• 140. člen opredeljuje delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. V pristojnost občine 
spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce 
občine. Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva. V zadevah, ki jih je na organe lokalne 
skupnosti prenesla država, opravljajo državni organi tudi nadzor nad primernostjo in 
strokovnostjo njihovega dela; 

• 141. člen obravnava mestno občino. Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa 
zakon, status mestne občine. Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge 
iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest; 

• 142. člen določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z zakonsko 
določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva; 

• v 143. členu je opredeljena pokrajina. Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja 
lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Pokrajine 
se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme 
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona 
mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva; 

• po določbah 144. člena državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.  
 
K temu kaže dodati, da je v 4. in 7. alineji 1. odstavka 160. člena Ustave RS določeno, da Ustavno 
sodišče Republike Slovenije odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni ter o 
sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi. 
 
Na tem mestu moramo opomniti, da so se zadnje ustavne spremembe v Sloveniji (sprejete v juniju 
2006) nanašale na spremembo členov, ki urejajo lokalno samoupravo, to je na spremembo 121., 
140. in 143. člena, tako da so od teh sprememb dalje podane večje (boljše) možnosti za prenos 
posameznih nalog iz državne pristojnosti na občine in za ustanovitev pokrajin. 
 
Najpomembnejši zakoni, ki v Sloveniji urejajo področje lokalne samouprave, so: 

• Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016-odl. US); 

• Zakon o lokalnih volitvah /ZLV / (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/2012); 
• Zakon o financiranju občin /ZFO-1 / (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-

ZUUJFO); 
• Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - uradno prečiščeno besedilo 

/ZUODNO/ (Uradni list RS, št. 108/2006-UPB1, 99/2010 Odl. US: U-I-137/10-47, 9/2011). 
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Izmed mednarodnih dokumentov je za področje lokalne samouprave posebej pomembna Evropska 
listina lokalne samouprave, ki jo je Slovenija ratificirala v letu 1996 (Uradni list RS – mednarodne 
pogodbe, št. 15/1996, Uradni list RS, št. 57/1996). 
 
K navedenim zakonom pa je potrebno dodati vse tiste področne zakone, ki vsebujejo določila o 
delovnem področju in pristojnostih občin na posameznih področjih (kot na primer Zakon o 
gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora idr. ). Dodajmo, da 
so zakoni in (državni) podzakonski predpisi, ki se nanašajo na delovanje občin, pregledno navedeni 
in po vsebini razčlenjeni v katalogu 'Pristojnosti slovenskih občin', ki ga izdaja Inštitut za lokalno 
samoupravo Maribor in je dostopen na spletni strani: www.lex-localis.info. 
 
2.1 Občina 
 
Na podlagi ustavnih določb veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ v splošnih določbah določa 
nekatera načelna izhodišča za urejanje občin v Sloveniji. V teh določbah je občina obravnavana kot 
temeljna lokalna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in 
opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Ustava RS sicer ne določa 
pravne narave občine, vendar je razumljivo, da občina oziroma druga lokalna skupnost ne more 
opravljati svojih nalog, če nima ustreznih pravnih pooblastil. Zakon veljavni Zakon o lokalni 
samoupravi /ZLS/ že v splošnih določbah določa, da so občine osebe javnega prava s pravico 
posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Občina je torej tako kot država 
oseba javnega prava na svojem območju (Kaučič & Grad, 2008: 361-362). 
 
2.2 Vrste občin in ožji deli občine 
 
Po veljavnem Zakonu o lokalni samoupravi /ZLS/ ločimo tri vrste občin: • 'navadne oziroma vaške 
občine' (v zakonu ni uporabljena ta terminologija), • 'mestne občine' in • 'občine s posebnim 
statusom'.  
 
Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ vsebuje dokaj obsežne določbe o ožjih delih občine – 
krajevnih, vaških ali četrtnih skupnostih. O notranji členitvi, to je, ali se bodo v občini oblikovali 
ožji deli občin, odloča občinski svet s statutom (ki določi tudi ime in območje ožjega dela občine), 
pri tem pa upošteva interes prebivalcev, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge 
značilnosti območja.1 
 
Organ ožjega dela občine je svet, katerega število članov občine določi občinski svet, izvolijo pa ga 
občani (volilni upravičenci), ki imajo stalno prebivališče na območju ožjega dela občine. Svet 
opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce ožjega dela občine in ki so mu prenesene v 
izvajanje s statutom občine (podrobneje se te naloge določijo z odlokom). Svet ožjega dela občine 
ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ožjega dela občine. Če s statutom niso 
ustanovljeni ožji deli občine ali če statut določi, da ti deli nimajo sveta, lahko občinski svet ustanovi 
odbore (krajevne, vaške, četrtne) kot svoja delovna telesa. Pomembno je opozoriti, da se lahko s 
statutom občine določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet, in se nanašajo na:  

• urejanje prostora, 
• zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
• gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,  
• upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva ter 
• pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti (19.b člen ZLS).  

 
Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del 
občine. Če tako določa statut občine, pa mora občinski svet pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša 
na ožji del občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela občine. Statut občine lahko določi, da so 

                                                           
1 Pobudo za ustanovitev ožjih delov občine ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali s statutom 
določeno število prebivalcev dela občine. Občinski svet pa mora pobudo obvezno obravnavati. Pred ustanovitvijo 
ožjih delov občine ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu 
ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine.  
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posamezne odločitve sveta ožjega dela občine veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet (19.a 
člen ZLS). 
 
Opozoriti kaže na dejstvo, da so notranje členitve v posameznih občinah zelo različne – ponekod jih 
sploh ni, drugod pa imajo ožji deli občine pomembne pristojnosti in celo status pravne osebe 
javnega prava, če tako določa občinski statut. Če je ožji del občine pravna oseba, nastopa v 
pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom oziroma odlokom občine. Zastopa ga 
njegov svet (statut občine lahko določi, da ga zastopa predsednik sveta)2, za svoje obveznosti pa 
odgovarja z vsem svojim premoženjem (za obveznosti ožjega dela subsidiarno odgovarja občina). 
Delovanje ožjega dela občine se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 
fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega 
dela občine.3 Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem 
načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Zakon tudi določa, da se ožji del občine ne sme 
zadolževati (Grafenauer & Brezovnik, 2006: 179-180). 
 
2.3 Naloge občine 
 
V 140. členu Ustave RS je določeno, da spadajo v pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih občina 
lahko ureja samostojno in zadevajo samo prebivalce občine. Država lahko z zakonom prenese na 
občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna 
sredstva. V zadevah, ki jih je na organe lokalne skupnosti prenesla država, opravljajo državni organi 
tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.  
 
Navedeni člen ustave je bil spremenjen v letu 2006, z njegovimi spremembami pa so dane večje 
možnosti za prenos posameznih nalog iz državne pristojnosti na občine.4 Da je obstajala dokaj ostra 
ločnica med državno oblastjo in lokalno samoupravo (za razliko od ureditve v evropskih državah, 
kjer se naloge države in lokalne samouprave na različne načine prepletajo), kaže tudi dejstvo, da 
občine v Sloveniji v tem trenutku opravljajo samo svoje izvirne naloge in nobenih z države 
prenesenih nalog oziroma pristojnosti.   
 
Tudi sicer je v teoriji znana ločitev na lastne (izvirne) in prenesene (naložene, delegirane) naloge 
oziroma delovno področje občin. Lahko rečemo, da je ta delitev odraz zgodovinskega razvoja 
oziroma teorije, da obstaja določena izvirna in samostojna pravica samoupravnih teles. Pri tem velja, 
da pridobivajo samoupravne skupnosti (enote, telesa) s prenesenim delovnim področjem celo 'nove' 
pristojnosti, ki so 'dodane' k siceršnjim (konvencionalnih), ki jih imajo kot samoupravne skupnosti. 
Tako opravlja samoupravna skupnost ene (lastne) naloge v svojem imenu in po svoji odgovornosti, 
druge, to je prenesene naloge, pa v imenu države in na njen račun. Sicer pa ideja o lastnih in 
prenesenih pravicah občine prihaja do izraza pri razlikovanju na izvirne in prenesene naloge lokalnih 
skupnosti, ki je izpeljano v domala vseh evropskih državah - to velja tudi za našo ustavo in 
zakonodajo. 
 
Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ določa (v 21. členu), da občina samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so 
določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

• upravlja občinsko premoženje,  
                                                           
2 Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis 
občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna, določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, 
ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.   
3 Tudi v primeru, če ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine določi naloge in proračunska sredstva, 
pri katerih občino zastopa svet ožjega dela občine ali njegov predsednik (tudi tukaj mora dati k sklenitvi 
pravnega posla soglasje župan, občinski predpis pa lahko določi, v katerih primerih to ni potrebno). 
 Če ožji del občine ni pravna oseba, način financiranja njegovega delovanja določi občinski statut, sredstva za 
izvajanje nalog pa se zagotovijo v občinskem proračunu. 
4 S to spremembo je nekoliko omehčana ustavna koncepcija popolne ločitve občine in države, po kateri občine 
opravljajo (zgolj) lokalne zadeve, država pa lahko nanje prenese opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva. Po prejšnjem ustavnem določilu je bilo namreč za prenos 
nalog na občino potrebno še soglasje vsake posamezne občine.   
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• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja 
gostinstva, turizma in kmetijstva,  

• načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in 
graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,  

• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 
stanovanj,  

• v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,  
• pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, 

za socialno ogrožene, invalide in ostarele,  
• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,  
• ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,  
• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvalitetno 

življenje njenih prebivalcev,  
• pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost 

na svojem območju,,  
• pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
• pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 

zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno 
dediščino na svojem območju, 

• gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,  
• v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, 
• opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,  
• organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini,  
• skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,  
• organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,  
• organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,  
• določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in opravlja 

inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,  

• sprejema statut občine in druge splošne akte,  
• organizira občinsko upravo,  
• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
Posebej je treba opozoriti, da so konkretne naloge in pristojnosti občin določene predvsem z zakoni, 
ki urejajo posamezna področja in z občinskimi statuti. Pregled vseh nalog občin, razporejenih po 
posameznih organih (občinskem svetu, županu, občinski upravi) je pregledno razviden iz kataloga 
'Pristojnosti slovenskih občin' (www.lex-localis.info).  
 
Med nalogami in pristojnostmi občine je treba posebej opozoriti na obveznost občine, da zagotavlja 
opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom 
(lokalne javne službe). V občini gre predvsem za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, s 
katerimi se zagotavljajo materialne in druge javne dobrine kar opredeljujejo posamezni področni 
zakoni.  
 
Tako je na primer v 61. členu veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ predpisano, da občina 
zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb: 

• neposredno v okviru občinske uprave; 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij; 
• z dajanjem koncesij; 
• na drug način, določen v skladu z zakonom. 

 
Dvoje ali več občin pa lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb 
skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje.  Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (50.b 
člen) posebej določa, da se lahko z občinskim predpisom določi, da se za opravljanje posameznih 
upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu 
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zavodu, javni agenciji, javnem skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči 
učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili 
uporabnikov (če je za pridobitev javnega pooblastila več kandidatov, se izbira opravi po javnem 
natečaju). 
 
Kot smo že navedli, lahko občina poleg 'lastnih' - izvirnih nalog oziroma pristojnosti, opravlja tudi 
'prenesene' naloge, to je posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih (lahko) država z zakonom 
prenese na občino. Za prenesene naloge zagotavlja država občini tudi ustrezna sredstva za njihovo 
opravljanje, državni organi pa lahko pri teh nalogah opravljajo tudi nadzor nad primernostjo in 
strokovnostjo dela.  
 
2.4 Organi občine 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da so organi občine: občinski svet, župan in nadzorni odbor. 
 
2.4.1 Občinski svet 
 
Osrednji organ lokalne samouprave v občini je občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Mandat članov občinskega sveta je štiri leta.  
 
V okviru svojih pristojnosti občinski svet:  

• sprejema statut občine;  
• sprejema odloke in druge občinske akte;  
• sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;  
• sprejema občinski proračun in zaključni račun;  
• imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;  
• nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega 

sveta;  
• imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;  
• odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno;  
• imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;  
• odloča o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, 

da o teh zadevah odloča drug občinski organ; 
• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 

 
Najpomembnejši splošni pravni akt, ki ga sprejme občinski svet, je statut, ki določa temeljna načela 
za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov (razen glede 
organov občinske uprave), način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga 
vprašanja skupnega pomena v občini.  
 
Poleg statuta ureja občina zadeve iz svoje pristojnosti predvsem z odloki, odredbami, pravilniki in 
navodili. Med navedenimi akti so najpomembnejši in tudi najpogostejši občinski odloki (več 
Grafenauer, 2005: 1-22). 
 
Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ sledi ustavnim določbam o objavljanju predpisov in določa, da 
morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni v uradnem glasilu, veljati pa začnejo petnajsti 
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Pri tem je treba ugotoviti, da nekatere občine 
objavljajo svoje predpise v Uradnem listu Republike Slovenije, nekatere (oziroma več občin skupaj) 
pa objavljajo predpise v svojih uradnih glasilih. 
 
Občinski svet šteje od 7 do 45 članov. Število članov občinskega sveta določa statut občine (število 
članov prvega občinskega sveta po ustanovitvi posamezne občine se določi v zakonu glede na število 
prebivalcev v občini). 
 
Občinski svet ureja svoje delo s statutom in poslovnikom (slednjega sprejme z dvotretjinsko večino 
navzočih članov občinskega sveta). Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
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članov občinskega sveta, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Župan 
ni član občinskega sveta in zato nima pravice glasovanja. 
 
Občinski svet predstavlja župan, ki tudi sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan lahko za 
vodenje pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Župan mora sejo občinskega sveta 
sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta (v 15 dneh), če to zahteva 
najmanj ¼ članov sveta – če seje ne skliče v roku 7 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo 
člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali.  
 
Zakon predpisuje nekatere organe, ki jih mora imeti oziroma imenovati občinski svet (kot na 
primer: • volilno komisijo; • komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; • štab civilne 
zaščite…), občinski svet pa lahko imenuje tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa 
(člane imenuje izmed članov občinskega sveta, največ polovico pa tudi izmed drugih občanov, pri 
čemer pa mora biti predsednik član občinskega sveta), ki obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in mu dajejo mnenja in predloge. Gre za fakultativne organe, katerih ustanovitev 
in število je odvisno od odločitve občinskega sveta v vsaki konkretni občini. Komisije in odbori v 
okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge. Največkrat so v občinah ustanovljeni: odbor za komunalo; 
odbor za finance; odbor za varstvo okolja; odbor za kmetijstvo in gozdarstvo; odbor za družbene 
dejavnosti; statutarnopravna komisija, komisija za podelitev priznanja idr. 
 
2.4.2 Župan 
 
Temeljne naloge župana so zlasti, da predstavlja in zastopa občino, predlaga občinskemu svetu v 
sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta 
ter da skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan predstavlja občinski svet, 
sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župan usmerja in nadzira 
občinsko upravo, katere delo pa vodi tajnik občine (direktor občinske uprave), ki ga imenuje in 
razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Župan 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi in odloča o imenovanju oziroma sklenitvi 
delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi.  
 
Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. V okviru njegove skrbi za 
zakonitost dela ima pravico zadržati objavo splošnega akta občinskega sveta5, če meni, da je 
neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji 
seji (župan mora navesti razloge za zadržanje). Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni 
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo 
in zakonom.  
 
Občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje (pa tudi razreši) župan izmed članov 
občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz 
pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti6. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo 
župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan.  
 
Dodajmo, da se - enako kot za druge organe v občini - tudi položaj župana, njegove pristojnosti, 
dolžnosti, pravice, pooblastila, odgovornost idr. podrobneje opredeljujejo v statutu občine. V 

                                                           
5 Poleg zadržanja objave splošnega akta pa zakon omogoča tudi zadržanje druge odločitve občinskega sveta. 
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali 
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, 
pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori 
pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko 
župan začne postopek pri upravnem sodišču. 
6 Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa 
najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste 
naloge, za katere ga župan pooblasti. 
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pomembni meri pa je položaj župana določen že z dejstvom, da ga volijo občani neposredno, s 
čimer ima pomembno povezovalno vlogo in hkrati 'odgovornost' do volivcev.  
 
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji, svojo funkcijo pa 
opravljajo nepoklicno. Po zakonu se župan lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, podžupan 
pa se lahko v soglasju z županom odloči, da bo funkcijo opravlja poklicno, vendar pa mora tako 
odločitev sprejeti oziroma potrditi občinski svet. Višino plače župana določa zakon oziroma posebna 
vladna uredba, odvisna pa je od števila prebivalcev v občini. V primeru nepoklicnega opravljanja 
funkcije pripada županu 50% plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo opravljal poklicno. V vseh 
mestnih občinah župani opravljajo funkcijo poklicno, pa tudi v drugih občinah se župani pogosto 
odločijo za poklicno opravljanje te funkcije. 
 
2.4.3 Nadzorni odbor 
 
Občina je uporabnik proračunskih javnih sredstev, zato je dolžna skrbeti, da se njena sredstva 
porabljajo pravilno in smotrno. K temu jo zavezujejo predpisi, predvsem Zakon o javnih financah 
/ZJF/, Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/, Zakon o financiranju občin /ZFO-1/ in podzakonski 
predpisi kot tudi sam proračun občine. Poleg tega njeni prebivalci kot davkoplačevalci zahtevajo 
verodostojne informacije o porabi občinskih sredstev. Zato je bilo treba, tako kot na državni ravni, 
tudi na občinski ravni oblikovati nadzorne organe za preverjanje porabe občinskih proračunskih 
sredstev. Na podlagi zakonskih določil so se oblikovali nadzorni organi, ki morajo poročati o porabi 
proračunskih sredstev. Najpomembnejši so: revizorji računskega sodišča, nadzorni odbori občin in 
revizorji notranje revizijskih služb, ki vsak v mejah svojih pristojnosti preverjajo poslovanje občin in 
porabo sredstev občinskih proračunov (Korpič, 2005: 137). 
 
 
 
V skladu z določili veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ je nadzorni odbor najvišji organ 
nadzora porabe proračunskih sredstev občine. V okviru svoje pristojnosti pa: 

• opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 
Nadzor pa vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in 
organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in 
občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih 
proračunskih sredstev.  
 
Na podlagi tako določene pristojnosti se zastavlja več vprašanj. Med prve je šteti, kaj pomenijo 
posamezni pojmi, kot so: zakonitost, pravilnost, namenskost, smotrnost, gospodarnost, učinkovitost, 
poslovanje pooblaščenih oseb in drugih. Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ ne opredeljuje 
navedenih pojmov, kar pa lahko povzroča določene nejasnosti in nedosledno uporabo. 
 
Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ v osmem odstavku 32. člena določa, da nadzorni odbor v 
skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik. Vsebine poslovnika ne določa, razen posredno 
lahko ugotovimo, da morajo biti v poslovniku določene hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti, o 
katerih mora, če jih nadzorni odbor ugotovi pri svojem delu, v roku 15 dni obvestiti pristojno 
ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije (tretji odstavek 32. člena ZLS).  
 
Za statut občine pa Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ natančno določa njegovo vsebino, ki se nanaša 
na delovanje nadzornega odbora. Poleg tega osmi odstavek 32. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ določa, da statut občine določa naloge nadzornemu odboru. Če upoštevamo, da so naloge ožji 
pojem od pristojnosti, potem bi bila sprejemljiva razlaga, da gre za konkretizacijo pristojnosti, ne 
pa za določanje novih nalog nadzornemu odboru. 
 
V statutu mora občina tako določiti: 

• naloge, postopke in način dela nadzornega odbora, 
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• oblikovanje nadzornega odbora, 
• načela za organizacijo dela nadzornega odbora, 
• predstavljanje nadzornega odbora, 
• obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi nadzornega 

odbora in 
• javnost dela nadzornega odbora. 

 
Če upoštevamo, da je poslovnik akt, v katerem se urejajo način dela določenega organa, potem bi 
nekatere sestavine statuta sodile v poslovnik. To velja predvsem za način dela in predstavljanje 
nadzornega odbora. Zato se zastavlja vprašanje, kaj poleg hujših kršitev predpisov in nepravilnosti, 
o katerih je dolžan nadzorni odbor obveščati pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike 
Slovenije, opredeliti v poslovniku nadzornega odbora. V poslovniku se poleg hujših kršitev in 
nepravilnosti lahko podrobneje uredijo pravice in dolžnosti članov nadzornega odbora, ostale 
določbe pa kot navedeno sodijo po Zakonu o lokalni samoupravi /ZLS/ v statut občine (Korpič, 2005: 
147-148). 
 
2.5 Občinska uprava 
 
Izhajajoč iz določil V. poglavja veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občinska (mestna) 
uprava izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana s 
splošnim aktom, s katerim se določijo njene naloge in notranjo organizacijo. Usmerja in nadzira jo 
župan, delo pa vodi tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje 
župan.  
 
Da bi lahko naredili celovit pregled nalog, ki spadajo v delovno področje občinske uprave, je 
potrebno predhodno narediti celovit pregled pristojnosti občine, ki jih določajo Ustava, področni 
zakoni ter splošni akti občine.  
 
V skladu z določilom prvega odstavka 140. člena Ustave RS 'spadajo v pristojnost občine zadeve, ki 
jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine'. Omenjena določba 
poudarja avtonomijo lokalne skupnosti, hkrati pa tudi omejuje zakonodajalca, ki ne sme posegati v 
zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine. To pomeni, da je občina avtonomna skupnost, ki si v 
skladu z navedenim določilom Ustave sama določa svoje naloge.  
 
Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene 
z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/, s področnimi zakoni ter splošnimi akti občine (statutom, 
odloki), kot tudi državne naloge, ki jih država prenese nanje. Osnovno merilo za določitev, kaj je 
občinska pristojnost in kaj spada v pristojnost države, je omenjena ustavna določba, da so to vse 
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce občine. Gre 
predvsem za tiste zadeve, ki so pretežno usmerjene v določanje oziroma zagotovitev normalnih 
življenjskih razmer. Temeljno merilo za določanje izvirnih nalog občin je obveznost zagotoviti 
skupne potrebe in interese prebivalcev. Pomembne izvirne pristojnosti občine so že razmejene 
oziroma se še razmejujejo oziroma določajo z materialnimi predpisi, ki urejajo posamezna področja 
družbenega življenja (Šturm et al, 2002: 958-960). 
 
Navedene pristojnosti obsegajo delovno področje občine in njenih organov  (občinskega sveta, 
župana in nadzornega odbora) ter občinske uprave. Slednja izvaja navedene pristojnosti z upravnimi 
nalogami, ki jih razvrščamo v naslednje vrste: 

• regulativne, pri katerih gre za neposreden poseg samoupravne lokalne skupnosti (občine) v 
družbene odnose na teritorialnem območju občine. Občine tako urejajo zadeve iz svoje 
pristojnosti s splošnimi pravnimi akti, to je odloki, odredbami, pravilniki in navodili. Zadeve iz 
prenesene pristojnosti pa ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni. 
Temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih 
organov, razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju 
odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon, pa vsaka 
občina določi s statutom občine. Regulativne naloge so pomembne in zahtevne, za njihovo 
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uresničevanje pa je poleg celovitega strokovnega znanja potrebno tudi dobro poznavanje 
dejanskega stanja, kar pomeni, da se navedena skupina nalog neposredno navezuje na 
študijsko-analitične naloge. Regulativne naloge neposredno sicer izvršuje občinski (mestni) 
svet občine s sprejemanjem splošnih pravnih aktov, vendar pa je v fazi priprave strokovnih 
podlag za sprejemanje splošnih pravnih aktov potrebno strokovno sodelovanje občinske 
(mestne) uprave in župana občine. 

• študijsko-analitične - občina opravlja študijsko, statistično, evidenčno in analitično funkcijo za 
svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih 
organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov. Rezultati izvajanja teh nalog so 
največkrat razne analize, informacije, elaborati in druga strokovna gradiva, katerih namen je 
prikazati stanje na nekem področju, opozoriti na morebitno neustreznost pravnega in 
dejanskega stanja na nekem področju ter podati predloge ukrepov za ureditev in izboljšanje 
pravnega in s tem posledično tudi dejanskega stanja. V ta sklop sodijo npr. zbiranje, urejanje 
in analiziranje podatkov ter drugih gradiv o stanju in problemih na posameznih področjih 
družbenega življenja; dajanje predlogov in mnenj na podlagi opravljenih analiz idr. Študijsko 
analitične naloge v občini izvaja občinska (mestna) uprava. Tako izvaja študijsko analitične in 
strokovne naloge za potrebe občinskega sveta, župana in nadzorni odbor občine. Njene 
ugotovitve in izsledki pa so temelj za sprejemanje splošnih pravnih aktov. Pri tem velja 
omeniti, da sta “kvaliteta” in “trajnost” pravnih norm odvisni od kvalitete izvedenih študijsko-
analitičnih nalog. Odsotnost izvajanja študijsko-analitičnih nalog oz. njihovo nekvalitetno 
izvajanje vodi v sprejemanje neustreznih splošnih aktov in s tem neustrezno urejanje družbenih 
odnosov. Posledica slednjega pa je nenehno spreminjanje in dopolnjevanje splošnih pravnih 
aktov.  

• operativne - to je predvsem dejavnost izdajanja individualnih in konkretnih upravnih aktov ter 
opravljanje materialnih dejanj. Med te naloge sodijo npr. odločanje v upravnem postopku, 
administrativno izvrševanje upravnih aktov in neposredno izvrševanje pravnih predpisov, 
sklepanje civilnopravnih poslov, dokumentiranje (razne evidence, razvidi, registri, kartoteke, 
knjigovodske in materialne evidence, izdajanje potrdil), sprejemanje izjav in obvestil, 
pisarniška, manipulativna in administrativna dela ter vsa druga materialna dejanja in 
materialno tehnične operacije. Operativne naloge v občini izvaja občinska (mestna) uprava. 
Tako nudi administrativno pomoč za delo župana, občinskega sveta in nadzornega odbora.  

• kontrolno - nadzorne, ki pomenijo kontrolo nad tem, kako posamezniki in organizacije 
spoštujejo veljavne predpise na različnih področjih družbenega življenja. Občinska uprava 
opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje nadzorstva pa se v občini lahko v okviru občinske 
(mestne) uprave ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo 
občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v skladu z 
zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. Inšpekcijsko nadzorstvo je tipična funkcija oblastnega 
značaja in vključuje: ugotavljanje dejanskega stanja in skladnosti s predpisi, v primeru 
ugotovljenih neskladnosti pa tudi ugotavljanje možnosti in načinov za odpravo neskladij ter 
izrekanje oziroma predlaganje sankcij in ukrepov ob ugotovljenih kršitvah. Kontrolne nadzorne 
naloge v občini izvaja občinska (mestna) uprava.  

• represivne, pri katerih gre za prisilno-represivno izvrševanje posameznih upravnih funkcij. 
Represivne naloge so neposredno vezane na kontrolne (nadzorne) naloge, ki jih izvršuje 
občinska (mestna) uprava. Te naloge so pravzaprav del operativne dejavnosti občinske 
(mestne) uprave, ki jo označujejo specifične značilnosti oblastnega in prisilnega izvrševanja 
(npr. pri nadzoru mirujočega prometa v občini, varstvu okolja itn.).  

 
Glede na dejstvo, da pravo ni stalno in se nenehno prilagaja novim družbenim razmeram, kar 
pomeni, da se državni in občinski predpisi vsakodnevno spreminjajo, se s tem občinam nalagajo 
vedno nove in nove pristojnosti in obveznosti, je jasno, da je v času nemogoče specificirati vse 
upravne naloge, ki jih mora izvajati občinska uprava. Smiselno je, da se delovno področje občinske 
uprave veže na izvajanje upravnih nalog po pristojnostih, ki jih določajo Ustava, zakoni in splošni 
akti občine. Večji problem pa se pojavi, ko je potrebno delovno področje občinske uprave 'razdeliti' 
med notranje organizacijske enote občinske uprave in določiti njihovo delovno področje. 
Temeljnega pomena je, da se znotraj občinske uprave vzpostavi takšna organizacijska struktura, 
torej sistem medsebojnih povezav (ljudi in sredstev) in stalni načrt delitve nalog, ki bo zagotavljal 
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trajno, nemoteno, kvalitetno ter racionalno izvajanje pristojnosti občine in s tem izvrševanje 
upravnih in političnih ciljev občine.  
 
Delovno področje in organizacijo občinske uprave določi občinski svet z odlokom, vendar je na tem 
mestu potrebno opozoriti, da delovno področje občinske uprave, kot že rečeno, narekujejo 
pristojnosti in naloge občine, ki so ali pa se določajo z zakoni in splošnimi akti občine (Brezovnik, 
2005: 149-154). 
 
v skladu z določilom drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ ustanovi 
občinsko upravo na predlog župana občinski svet s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in 
notranjo organizacijo. Vsebino akta o notranji organizaciji pa v skladu z določilom tretje alinee 
prvega odstavka veljavne  Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih ureja navedena uredba. Vendar pa je potrebno 
opozoriti, da navedena Uredba določa le izhodišča za notranjo organizacijo organov državne uprave, 
ne pa tudi izhodišč za organiziranje občinskih uprav.  
 
Na podlagi pravne analogije bi bilo pri organizaciji občinske uprave smiselno uporabiti določila 
navedene uredbe, ki urejajo notranjo organizacijo organov državne uprave. Tako bi bilo smiselno 
slediti načelom za določanje notranje organizacije organov državne uprave (Uredba; 7. člen), torej, 
da mora biti organizacija organa (občinske uprave) prilagojena poslanstvu in nalogam organa ter 
poslovnim procesom, ki potekajo v organu. Zagotavljati mora: 1. strokovno, učinkovito, racionalno 
in usklajeno izvrševanje nalog, 2. učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, 3. usmerjenost 
organa k uporabnikom njegovih storitev in 4. učinkovito sodelovanje z drugimi organi in 
institucijami. Z notranjo organizacijo se določijo: 1. notranje organizacijske enote, njihova delovna 
področja in njihova medsebojna razmerja, 2. način vodenja notranjih organizacijskih enot, 3. 
naloge, pooblastila in odgovornost vodij notranjih organizacijskih enot in 4. način sodelovanja z 
drugimi organi in institucijami. Pri določitvi notranjih organizacijskih enot pa bi bilo po mojem 
mnenju smiselno enačiti občinsko upravo z direktoratom, ki se v skladu z določilom 12. člena 
navedene Uredbe oblikuje za izvajanje upravnih nalog na zaokroženem področju v ministrstvu. V 
skladu z določilom 14. člena se v direktoratu lahko za izvajanje nalog na delu delovnega področja 
oziroma za izvajanje posameznih funkcij oblikuje sektor, če je za področje sistemizirano najmanj 5 
delovnih mest v sektorju pa se lahko za izvajanje nalog na ožjem delovnem področju oziroma 
posameznih funkcij oblikuje oddelek, če je za področje sistemizirano najmanj 5 delovnih mest, v 
sektorju pa najmanj 10 delovnih mest. V direktoratu, ki ima več kot 80 sistemiziranih delovnih 
mest, se lahko oblikuje urad, če je za to področje sistemizirano najmanj 30 delovnih mest 
(Brezovnik, 2005). 
 
2.6 Splošni akti občine 
 
Glede vsebinskih pogojev in omejitev pri urejanju posameznih dejavnosti, razmerij, vprašanj… v 
splošnih aktih občin ni mogoče mimo nekaterih osnovnih teoretičnih izhodišč oziroma načel. Tako 
je najprej treba izhajati iz  teorije o stopnjah oziroma o hierarhiji pravnih norm, ki je v tem, da 
pravne norme določajo način nastanka in vsebino drugih pravnih norm, kar pomeni, da obstajajo 
'višje' in 'nižje' norme, med njimi pa hierarhično razmerje oziroma razmerje nadrejenosti in 
podrejenosti. Pravni red je torej celota pravnih norm, ki so med seboj v hierarhični odvisnosti in 
povezanosti.  
 
Poleg ustave kot 'temeljnega' predpisa največkrat med norme, ki originarno (izvirno) urejajo neko 
področje oziroma postavljajo pravila ravnanja, štejemo norme, ki jih vsebujejo zakoni. Zakon je 
temeljna oblika pravnega akta, ki ga izda zakonodajno telo, pri čemer je v formalnem smislu zanj 
značilno, da ga izda zakonodajni organ, da se sprejme v posebnem (zakonodajnem) postopku in da 
ima naziv zakon. Z zakoni se urejajo najrazličnejša področja, posebej pa je pomembno, da se lahko 
pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb določajo samo z zakonom (87. člen Ustave RS).  
 
Med tipične 'odvisne' pravne norme, to je norme, ki so odvisne od višje pravne norme (vendar pa so 
še vedno abstraktnega in splošnega značaja), pa štejemo tiste pravne norme, ki so vsebovane v 
drugih splošnih pravnih aktih (podzakonskih predpisih, predpisih oziroma splošnih aktih občin ter 
splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil). Ta 'odvisnost' pa je pravzaprav dvojna:  v 
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formalnem smislu, to je, da mora zakonska norma omogočati posameznemu organu, da lahko izda 
predpis oziroma splošni akt, in v vsebinskem smislu, ki je v tem, da lahko tak predpis oziroma akt 
vsebuje le norme, ki so v skladu z ustavnimi in zakonskimi normami ali pa vsaj niso v nasprotju z 
njimi.  
 
Glede na to, da je današnje srečanje namenjeno predstavitvi delovnih osnutkov splošnih aktov 
občin, ki jih predpisuje zakonodaja - predvsem statuta in poslovnika občine - bo v nadaljevanju 
opozorjeno na nekatera vprašanja normativne dejavnosti v občinah.  
 
Uresničevanje nalog in pristojnosti občin zahteva vrsto dejavnosti različnih organov in organizacij v 
vsaki konkretni občini - to je dejavnosti sprejemanja najrazličnejših odločitev (tudi sprejemanja 
splošnih aktov), izvrševanja zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in drugih odločitev, 
vodenja upravnih postopkov in odločanja v konkretnih upravnih zadevah, izvajanja študijsko-
analitičnih dejavnosti, opravljanja nadzora nad sprejetimi predpisi in drugimi odločitvami, 
neposredno (operativno) izvrševanje posameznih dejavnosti za zadovoljevanja interesov in potreb 
občanov idr.  
 
Uresničevanje ustavnih določb, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava (7. člen Ustave 
RS), da prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih 
(138. člen Ustave RS), da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno in ki zadeva samo prebivalce občine (140. člen Ustave RS)… zahteva v občinah - poleg 
vseh drugih dejavnosti - urejanje posameznih vprašanj s splošnimi pravnimi akti7, to je sprejemanje 
in izdajanje predpisov, s katerimi se na splošen in abstrakten način urejajo vprašanja, za katera so 
pristojne občine oziroma njihovi organi. V okviru urejanja lokalnih javnih zadev ima torej občina  
pravico izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna razmerja. 
 
Ustava RS vsebuje določbe o teh aktih na posreden način, in sicer: 

• ko v poglavju o ustavnosti in zakonitosti (v 153. členu) določa: da morajo biti zakoni, 
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo; da morajo biti podzakonski predpisi 
in drugi splošni akti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi 
oziroma ratificiranimi mednarodnimi pogodbami; da morajo biti podzakonski predpisi in drugi 
splošni akti v skladu z ustavo in zakoni;   

• ko je v 154. členu določeno, da se državni predpisi objavljajo v državnem uradnem listu, 
predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same določijo;  

• ko v prvem odstavku 155. člena določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti 
učinka za nazaj; 

• ko pri pristojnostih ustavnega sodišča (160. člen) določa, da le-to med drugim odloča o 
skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni; 

• ko pri pristojnostih ustavnega sodišča določa, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo 
in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi (160. člen); 

• ko v 161. členu določa, da lahko ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite predpise ali 
splošne akte odpravi ali razveljavi; 

• ko v 148. členu določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki lokalnih skupnosti za financiranje 
javne porabe zajeti v njihovih proračunih. 

 
Če sledimo ustavnim določbam, lahko ugotovimo, da kot zbirni izraz (pojem) za vse oblike splošnih 
aktov v samoupravnih lokalnih skupnostih uporablja izraz 'predpisi lokalnih skupnosti', tako da lahko 
v občinah govorimo o občinskih predpisih. V Zakonu o lokalni samoupravi /ZLS/ pa je uporabljen 
predvsem izraz 'splošni akti občine' (ponekod tudi 'statut in drugi splošni akti', 'statut in drugi 
predpisi', 'odloki in drugi predpisi', 'odloki in drugi občinski akti'…). Posamezne vrste splošnih aktov 
(predpisov) so opredeljene predvsem v členih 21., 29., 31., 32., 36., 64. in 65. Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/.  
 

                                                           
7S splošnimi pravni akti razumemo vse oblike, v katerih so vsebovane (izražene) splošne pravne norme, to je 
norme, ki na splošen in abstrakten način urejajo posamezna področja in razmerja. Pogosto kot skupen izraz za 
vse vrste teh  pravnih aktov uporabljamo izraz predpisi.  
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Sicer pa je temelj za normativno dejavnost občine podan že v 2. členu Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in 
izvršuje naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. 
 
Kot temeljni splošni akt občine je v 64. členu Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ opredeljen statut, 
v 65. členu istega zakona pa je določeno, da ureja občina zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, 
odredbami, pravilniki in navodili. Dodajmo, da Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ navaja še poslovnik 
občinskega sveta, poslovnik nadzornega odbora, prostorske plane, občinski proračun in zaključni 
račun. Slednja sta kot obvezna splošna akta občine predpisana tudi v Zakonu o javnih financah 
/ZJF/ in v Zakonu o financiranju občin /ZFO-1/. 
 
2.6.1 Obveznosti objave in začetek veljavnosti občinskih splošnih aktov 
 
Pravilno objavljanje predpisov je pogoj za začetek njihove veljavnosti. Zato je to tudi ustavna 
materija. V Ustavi RS (v 154. členu) je določeno, da začne predpis veljati petnajsti dan po objavi, 
če ni v njem drugače določeno. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi 
lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga same določijo. Navedeno obveznost objave povzema 
tudi Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ v svojem 66. členu, kjer določa: 'Statut in drugi predpisi 
občine morajo biti objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače 
določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu'.  
 
S tem ko ustava zahteva objavo predpisov občine v uradnem glasilu, ki ga lokalna skupnost (občina) 
sama določi, je zagotovljena pravna varnost državljanov, saj so vnaprej seznanjeni, v katerem 
glasilu bodo občinski predpisi objavljeni. Občinski predpis mora torej biti objavljen v uradnem 
glasilu, ki ga določa splošni akt v občini (praviloma se to določi v statutu)8. Objava v drugem glasilu 
ali v drugi obliki (na svetovnem spletu) ne nadomešča objave v predpisanem uradnem glasilu. 
Uradna objava v smislu ustavnih in zakonskih določb je samo objava v uradnem glasilu, ki ga občina 
določi v splošnem aktu9.  
 
Dodajmo, da je vsaka občina dolžna - po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ - 
imeti katalog informacij javnega značaja, pri vsebini katerega je predpisana tudi povezava na 
lokalni register predpisov. Poleg tega je v 10. členu navedenega zakona, ki obravnava posredovanje 
informacij javnega značaja v svetovni splet, posebej določeno, da morajo biti prečiščena besedila 
občinskih predpisov dostopna na svetovnem spletu, tam pa morajo biti dostopni tudi predlogi 
predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov.  
 
V okviru začetka veljavnosti predpisa je potrebno opozoriti na institut 'vacatiolegis', ki je v tem, da 
se od dneva objave nekega predpisa pusti občanom čas za seznanitev s tem predpisom. To mora biti 
določeno ob upoštevanju ustavne določbe, da začne predpis veljati petnajsti dan po objavi, če ni v 
njem drugače določeno. 'Odstopanje' od temeljnega pravila oziroma usmeritve, da začne predpis 
veljati petnajsti dan po objavi, kaže uporabljati restriktivno in ob res izjemnih primerih. Dodajmo, 
da se v občinskih odlokih večkrat dokaj nejasno navaja začetek njihove veljavnosti  - kot. npr.: 
odlok se uporablja takoj, veljaven pa je z dnem objave v uradnem glasilu; ta sklep začne veljati s 
prvim obračunom cen programov vrtcev za leto…  
 
Večkrat se pri posameznih aktih pojavi vprašanje, ali gre za predpis - splošni pravni akt. Če 
izhajamo s formalnega stališča, gre za splošni pravni akt tedaj, kadar je tako poimenovan in na 
predpisan način objavljen. Po materialnem stališču pa gre za splošni akt, kadar vsebuje splošne in 

                                                           
8 Iz prakse Ustavnega sodišče RS: “Statut občine je v neskladju z Ustavo, če v njem ni določen način 
objavljanja občinskih predpisov, in ker to vprašanje ni splošno urejeno z drugim predpisom občinske skupščine - 
Odl. US: U-I-216/93 z dne 14.7.1994. 
9 Izpodbijana predpisa nista bila objavljena v uradnem glasilu, ki ga določa statut občine, torej v uradnem 
glasilu, ki ga je občina določila sama. Zato je Ustavno sodišče v tem primeru presodilo, da sta izpodbijana 
odloka, ki sta bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer s tem pridobila status predpisa, vendar 
pa sta v neskladju z drugim odstavkom 154. člena Ustave, ker nista bila objavljena v uradnem glasilu, ki ga 
določa 107. člen občine. Ugotovljeno neskladje je občina dolžna odpraviti s pravilno objavo odlokov v roku treh 
mesecev od objave te odločbe -odl. US: U-I-17/97 (Uradni list RS, št. 35/2000).  
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POROČEVALCI: prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 mag. Ivo Glušič, direktor občinske uprave 
 
OBRAVNAVE: 
 
Tematiko je obravnavala Statutarno pravna komisija in izpostavila naslednje: 
• Razmislek o začetku veljavnosti (z novim mandatom) 
 
Na predlog Statutarno pravne komisije je podan  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Poslovnik Občinskega sveta  Občine Mozirje – prva 
obravnava 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Opis stanja 
 
Občinski svet Občine Mozirje je v letu 2007 sprejel Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 15/2007, 25/2009), s katerim je uredil organizacijo in način dela občinskega 
sveta ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta (1. člen Poslovnika). Na 
tem mestu moramo opomniti, da je bil Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016 – odl.US) od 
uveljavitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje v letu 2007 do danes večkrat spremenjen, 
ob navedenem pa je bila spremenjena tudi zakonodaja, ki ureja statutarno ureditev občine. 
Upoštevaje navedeno in določilo tretjega odstavka 153. člena Ustave Republike Slovenije /Ustava 
RS/, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni, 
je uskladitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje z veljavno zakonodajo nujna. 
 
Ob navedenem moramo opomniti, da je Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, 
na podlagi 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ opravila pregled usklajenosti Statuta 
Občine Mozirje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje z Ustavo RS, Zakonom o lokalni 
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samoupravi /ZLS/, Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, st. 
69/11 - uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ 
(Uradni list RS, st. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 -ZDavP-2, 23/14 in 50/14), 
Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, st. 95/09), Zakonom o financiranju občin /ZFO-
1/(Uradni list RS, 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11, 40/12 -ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakonom o 
samoprispevku /ZSam-1/ (Uradni list RS, st. 87/01), Zakonom o javnih financah /ZJF/ (Uradni list 
RS, st. 11 /11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13), Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, st. 86/10, 75/12, 
47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-11 in 14/15 - ZUUJFO), ter usklajenosti Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Mozirje z navedeno zakonodajo, v kolikor se nanaša na delovanje nadzornega odbora 
in Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, st. 23/09), 
v mesecu aprilu 2017, pregledala organiziranost občine v skladu z zakonom (dopis št. 037-22/2017/5 
z dne 18.4.2017) in ugotovila naslednje neskladnosti: 
 

• poslovnik občinskega sveta je večinoma usklajen z zakonodajo, ki ureja delovanje lokalne 
samouprave. Z določili omogoča učinkovito delo občinskega organa, saj ureja način 
delovanja sveta in ne statutarnih določil o delovanju in pristojnosti občine. V določenih 
delih Poslovnik občinskega sveta vsebuje člene, ki so vsebinsko sodijo v Statut; kot npr. 
določanje pristojnosti delovnih teles ter način imenovanja podžupana in vloga podžupana. 

• poslovnik občinskega sveta ni usklajen z določbami ZLS, ker ne ureja oziroma v nasprotju z 
zakonom ureja način sprejemanja odločitev občinskega sveta: 46. člen Poslovnika OS 
določa, da svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta, poslovniško 
določilo pa ni natančno v delu, da svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov, zato priporočamo dopolnitev člena. 

 
2 Delovanje in odločanje občinskega sveta 
 
Občinski svet ureja svoje delo s statutom in poslovnikom (slednjega sprejme z dvotretjinsko večino 
navzočih članov občinskega sveta). Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
članov občinskega sveta, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Župan 
ni član občinskega sveta in zato nima pravice glasovanja. 
 
Občinski svet predstavlja župan, ki tudi sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan lahko za 
vodenje pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Župan mora sejo občinskega sveta 
sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta (v 15 dneh), če to zahteva 
najmanj ¼ članov sveta – če seje ne skliče v roku 7 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo 
člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali (35. člen ZLS).  
 
Zakon predpisuje nekatere organe, ki jih mora imeti oziroma imenovati občinski svet (kot na 
primer: • volilno komisijo; • komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; • štab civilne 
zaščite…), občinski svet pa lahko imenuje tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa 
(člane imenuje izmed članov občinskega sveta, največ polovico pa tudi izmed drugih občanov, pri 
čemer pa mora biti predsednik član občinskega sveta), ki obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in mu dajejo mnenja in predloge. Gre za fakultativne organe, katerih ustanovitev 
in število je odvisno od odločitve občinskega sveta v vsaki konkretni občini. Komisije in odbori v 
okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge. Največkrat so v občinah ustanovljeni: odbor za komunalo; 
odbor za finance; odbor za varstvo okolja; odbor za kmetijstvo in gozdarstvo; odbor za družbene 
dejavnosti; statutarnopravna komisija, komisija za podelitev priznanja idr. 
 
3 Cilji, načela in poglavitne rešitve poslovnika občinskega sveta 
 
Cilj sprejema poslovnika je celovita ureditev delovanja Občinskega sveta Občine Mozirje(36. člen 
ZLS). 
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Pri pripravi poslovnika je bilo upoštevano načelo zakonitosti: osnutek poslovnika je pripravljen ob 
spoštovanju določila tretjega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti podzakonski 
predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni.  
 
4 Normativna usklajenost osnutka statuta 
 
Besedilo poslovnika je vsebinsko usklajeno z določili veljavnega Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
in zakonodajo, ki ureja statutarno ureditev občine. 
 
5 Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi osnutka statuta 
 
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, 
strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine bo osnutek poslovnikav 
skladu z določili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja 
pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 2/2011), Smernic za 
sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o 
normativni dejavnosti (Uradni list RS, 95/2009), 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja /ZDIJZ/ in tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007 in 95/2011), bo osnutek poslovnika objavljen 
na spletni strani občine, v katalogih informacij javnega značaja najpozneje sedem (7) dni pred sejo 
občinskega sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, s pozivom javnosti, da v roku trideset (30) 
dni na način, določen z objavo sporoči morebitne pripombe in predloge. 
 
6 Finančne posledice 
 
Ker se bo s sprejemom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje zgolj uredilo delovanje 
Občinskega sveta Občine Mozirje z veljavno zakonodajo, ne bodo nastale dodatne finančne 
posledice za občinski proračun. 
 
7 Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje odloka 
 
Sprejem odloka ne bo imel drugih posledic. 
 
8 Predlog 
 
Izhajajoč iz gornjih navedb predlagam Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme s predpisi 
usklajeni osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 

Občina Mozirje 
Ivan Suhoveršnik, župan 
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Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 76/2016 – odl. US) in ... člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. ...) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji ... seji dne 
... sprejel 
 
Obrazložitev: 
V skladu s prvim odstavkom 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/  občinski svet ureja svoje 
delo s poslovnikom, ki ga sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov. 
 

Poslovnik  
Občinskega sveta Občine Mozirje 

 
1 Splošne določbe 
 

1. člen 
 (vsebina poslovnika) 

Vsebina tega poslovnika so določbe, s katerimi je podrobneje urejena organizacija in način dela 
občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet), in sicer: 

• konstituiranje sveta, 
• pravice in dolžnosti članov sveta, 
• seje sveta, 
• akte sveta, 
• volitve in imenovanja, 
• razmerje med županom in svetom, 
• delo sveta v izrednem stanju, 
• spremembe in dopolnitve ter razlaga poslovnika. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom.  

 
2. člen 

 (uporaba poslovnika) 
(1) Ta poslovnik se uporablja za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  
(2) Če posamezne zadeve z delovnega področja delovnega telesa tako zahtevajo, se lahko način 
njegovega dela v teh zadevah v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktu o ustanovitvi ali s 
posebnim poslovnikom. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 31. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da komisije in odbori občinskega sveta (delovna telesa občinskega sveta) v okviru 
svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in 
predloge.  
 

3. člen 
 (javnost dela) 

(1) Delo sveta je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sveta skrbi županja oziroma župan (v 
nadaljnjem besedilu: župan).  
(2) Javnost dela se zagotavlja: 

• z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so v skladu z zakonom informacije javnega 
značaja, na spletni strani občine,  

• zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in pravnim osebam na njihovo zahtevo,  
• objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,  
• z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine,  
• z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, 
• z obvestili za javnost,  
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• s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja,  
• z navzočnostjo občanov, in  
• z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah ter  
• na druge načine.  

(3) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, 
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali 
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost. Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski  in 
drugi predpisi, ki urejajo to področje. 
(4) Podrobneje način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih 
delovnih teles določa ta poslovnik. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določena javnost dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  
 

4. člen 
 (seje sveta) 

(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah. 
(2) Redne seje se sklicujejo v skladu s terminskim programom sej sveta, ki ga sprejme svet na 
začetku mandata. 
(3) Izredna seja se skliče na zahtevo najmanj ene četrtine članov občinskega sveta (v nadaljevanju: 
člani sveta) ali, če župan oceni, da je to potrebno zaradi nujnosti odločanja sveta.  
(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za 
sklic izredne seje. 
(5) Za sklic seje iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena ne veljajo rokovne omejitve, ki 
veljajo za sklic redne seje, razen za sklic izredne seje na zahtevo članov sveta, ko se uporabljajo 
roki, določeni z zakonom. 
(6) Slavnostne seje se sklicujejo ob začetku mandata novoizvoljenega občinskega sveta ter ob 
praznikih občine in drugih svečanih priložnostih. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 35. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. Tako je z besedilom prvega odstavka določeno, da občinski 
svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 35. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da seje občinskega sveta sklicuje župan v skladu z določbami 
statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. S tem 
poslovnikom je določeno, da občinski svet ob začetku mandata sprejme terminski program svojih 
sej. Ta program je podlaga za načrtovanje dela občinske uprave. 
 
Z nadaljnjimi odstavki so določeni pogoji za sklic izredne, dopisne in slavnostne seje občinskega 
sveta. 
 

5. člen 
 (uporaba žiga) 

(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine, v katerega notranjem krogu je ime 
občinskega organa “OBČINSKI SVET”. 
(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na 
dopisih. 
(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta. 
(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave. 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 10. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da samoupravne lokalne skupnosti uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in 
ime samoupravne lokalne skupnosti. 
 
2 Konstituiranje sveta 
 

6. člen 
 (konstituiranje sveta) 

(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov 
članov sveta.  
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma v dvajsetih (20) dneh po izvolitvi 
članov, vendar ne kasneje kot deset (10) dni po izvedbi drugega kroga volitev župana. Prvo sejo vodi 
najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski 
svet.  
(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani 
sveta in izvoljenega župana. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 15.b člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se občinski svet konstituira na prvi seji po volitvah, na 
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 15.b člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan, prvo sejo 
občinskega sveta nove občine pa predsednik občinske volilne komisije. Prvo sejo vodi najstarejši 
član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.  
 
Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da župan zaradi priprave na prvo sejo skliče nosilce 
kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta. Takšna ureditev je možna, če gre za 
proporcionalne volitve v občinski svet. V tem primeru se pod izrazom »nosilec kandidatne liste« 
razume prvi izvoljeni kandidat na listi stranke ali listi, ki so jo podprli volivci s podpisovanjem. Ker 
pri večinskih volitvah list kandidatov ni, temveč se vlagajo predlogi kandidatov – (kandidature) se 
praviloma pozove vse izvoljene kandidate, ti pa se med seboj lahko dogovorijo, da jih pri pripravah 
zastopa eden. Tako bo praviloma takrat, ko je bilo več kandidatur v občini določenih s strani 
politične stranke ali so jih določili volivci v volilni enoti (če se v posamezni volilni enoti voli več 
članov občinskega sveta). 
 

7. člen 
 (dnevni red prve seje sveta) 

(1) Obvezni dnevni red prve seje sveta je: 
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta, 
2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana, 
3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 

mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, 
4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta, 
5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. 

(2) Če je bil županu potrjen mandat člana sveta, lahko predsedujoči na podlagi njegove ustne 
izjave, da bo opravljal funkcijo župana, razširi dnevni red prve seje s sklepom o ugotovitvi 
predčasnega prenehanja mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti obeh funkcij in 
potrditvijo mandata nadomestnega člana sveta.  
(3) O obveznem dnevnem redu prve seje svet ne razpravlja in ne odloča. 
(4) Dnevni red prve seje praviloma vsebuje imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja lahko pa tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor. 
(5) Dnevni red prve seje predlaga prejšnji župan v skladu s tem členom in sklepi pripravljalnega 
sestanka iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega poslovnika. 
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(6) Postopek potrditve mandatov članov sveta in odločanje o morebitnih pritožbah kandidatov za 
člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list oziroma kandidatov za župana ali predstavnikov 
kandidatur za župana določa zakon. 
 
Obrazložitev: 
S prvim odstavkom je v skladu z 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ določen obvezni 
dnevni red prve seje sveta. Poslovnik ne povzema neposredno veljavnih določb tega člena, ker se 
uporabljajo neposredno. Z drugim odstavkom je urejena situacija, ko je ista oseba izvoljena za 
člana občinskega sveta in za župana. Ker gre za nezdružljivi funkciji po 37.b členu Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, je treba nezdružljivost odpraviti v skladu z 37.a členom Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/. Zato je mogoče neposredno odločanje o predčasnem prenehanju mandata člana 
občinskega sveta na podlagi ustno izražene volje župana, ki se zapiše v zapisnik, da bo opravljal 
funkcijo župana. Ker izražena volja nedvomno pomeni, da se župan ne bo pritožil zoper 
ugotovitveni sklep, je mogoče v nadaljevanju na podlagi poročila občinske volilne komisije potrditi 
mandat nadomestnemu članu občinskega sveta. 
 
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne spada pod obvezno vsebino 
prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Praksa pa je, da se v okviru priprave na prvo sejo 
dogovori tudi sestava tega obveznega delovnega telesa občinskega sveta, ki mora nemudoma 
pripraviti predloge za imenovanja v druga delovna telesa in v nadzorni odbor občine. 
 

8. člen 
(imenovanje mandatne komisije) 

Na prvi seji svet izmed navzočih izvoljenih članov sveta najprej imenuje pet (5) člansko mandatno 
komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane 
mandatne komisije predlaga predsedujoči, lahko pa vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po 
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani vsi člani komisije. O preostalih predlogih 
svet ne odloča. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila sedmega odstavka 15.b člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Z besedilom je določen način 
predlaganja in glasovanja o članih komisije. 

 
9. člen 

(prepoved odločanja o pritožbi zoper mandat župana) 
Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov 
mandat župana vložena pritožba, o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj 
pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano ob smiselni uporabi določbe enajstega odstavka 15.b člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da član občinskega sveta, čigar mandat je sporen, o potrditvi svojega 
mandata ne glasuje. Razlog je v tem, da občinski svet s potrditvijo mandata odloči o pritožbah 
zoper ta mandat. Po dopustni analogiji je mogoča tudi prepoved, ki jo ureja ta člen. 
 

10. člen 
 (slovesna prisega) 

Slovesna prisega župana se glasi: »Prisegam, da bom vestno in odgovorno v skladu z Ustavo 
Republike Slovenije, Evropsko listino lokalne samouprave, zakonom, statutom občine in občinskimi 
predpisi opravljal/a dolžnosti župana/nje spoštoval/a interese in potrebe lokalne skupnosti in 
deloval/a za blaginjo občank in občanov ter napredek in razvoj Občine Mozirje.« 
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Obrazložitev: 
V četrtem odstavku 7.člena tega poslovnika je določeno, da lahko dnevni red prve seje vsebuje 
slovesno prisego novoizvoljenega župana in njegov pozdravni nagovor. To določilo je fakultativno. V 
primeru, da poslovnik vsebuje navedeno določilo, je potrebno določiti besedilo slovesne prisege. 

 
11. člen 

(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se 
imenuje najkasneje na naslednji seji. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da ima občinski svet komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo 
imenuje izmed članov občinskega sveta. 
 
3 Pravice in dolžnosti članov sveta 
 

12. člen 
(pravice in dolžnosti članov sveta) 

(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom. 
(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih 
člani so. Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati 
pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja. 
(3) Član sveta ima pravico: 

• predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana, 

• predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti; 
• glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati 

dopolnila (amandmaje) teh predlogov; 
• sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej; 
• predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih 

zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina 
oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike. 

(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, 
uradne in poslovne tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij 
uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu. 
(5) Član sveta ima pravico do sejnine v skladu z zakonom in posebnim aktom sveta in do povračila 
stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka je določeno, da so pravice in dolžnosti članov občinskega sveta 
določene z zakonom, statutom občine in poslovnikom občinskega sveta. 
 
Z besedilom drugega odstavka je določena pravica in dolžnost članov sveta udeleževati se sej sveta 
in njegovih delovnih teles, katerih člani so. 
 
Z besedilom tretjega odstavka so določene pravice člana sveta, in sicer ima član sveta pravico: 
• predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih 

aktov, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana 
(besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 31. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko vsak član občinskega sveta predlaga občinskemu svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme 
občinski svet na predlog župana), 

• predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove pristojnosti, 
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• glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati 
dopolnila (amandmaje) teh predlogov (besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega 
odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet sprejema 
odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov), 

• sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej, 
• predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, 

javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma, v 
katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike. 

 
Z besedilom četrtega odstavka je določena dolžnost člana občinskega sveta varovati podatke 
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne tajnosti opredeljene z 
zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za 
katere zve pri svojem delu. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 34.a člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina 
za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, 
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana. Pri tem pa se ne upošteva dodatek za 
delovno dobo. Občinski svet mora s svojim aktom določiti merila za izplačilo sejnin za člane 
občinskih svetov, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov, kakor 
tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine.  
 

13. člen 
(pravice svetniških skupin) 

(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta, izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več 
kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu članu sveta. 
(2) Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do povračila materialnih stroškov. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom prvega odstavka so določene pravice svetniških skupin, ki jih oblikujejo člani sveta. 
Svetniške skupine imajo le pravice, ki gredo posameznemu članu sveta. 
 
Z besedilom drugega odstavka je določeno, da lahko občinski svet odloči, da imajo svetniške 
skupine pravico do povračila materialnih stroškov. V tem primeru mora občinski svet sprejeti 
pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetniških skupin.  
 

14. člen 
(podatki in pojasnila) 

(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave 
podatke in pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih. 
(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni članu sveta omogočiti seznanitev s podatki in mu 
dati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba posredovati pojasnila tudi v 
pisni obliki. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 
dolžnosti občine. Pravica posameznega člana občinskega sveta je, da se pred sprejemom odločitve 
seznani z vsemi informacijami, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih 
telesih. V ta namen lahko član občinskega sveta od župana, drugih občinskih organov in občinske 
uprave zahteva obvestila in pojasnila. Navedeni organi pa so dolžni odgovoriti na vprašanja članov 
sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta tako zahteva, pa mu je potrebno 
odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.  
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15. člen 
(vprašanja in pobude članov sveta) 

(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno. 
(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in 
pobude članov. 
(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno 
razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan  oziroma član 
sveta na to opozori in  člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni. 
(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri (3) minute (lahko se določi daljši ali krajši 
čas), obrazložitev pobude pa ne več kot pet (5) minut (lahko se določi daljši ali krajši čas). 
(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno. 
(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud  morata biti na seji obvezno prisotna župan in tajnik občine 
(direktor občinske uprave). Če sta župan ali tajnik občine (direktor občinske uprave) zadržana, 
določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude. 
(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna 
vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje 
podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine (direktor 
občinske uprave) odgovorita na naslednji seji. 
(8) Župan ali tajnik občine (direktor občinske uprave) lahko na posamezna vprašanja ali pobude 
odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva 
vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi 
naslednji redni seji. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. Ena od pristojnosti občinskega 
sveta je tudi nadzorovanje župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta. Gre za  izvajanje »nadzorne funkcije« občinskega sveta, ki se kot podobna 
funkcija državnega organa izvaja tudi z vprašanji članov sveta in dolžnostjo odgovoriti na ta 
vprašanja. V skladu z navedenim je z besedilom določen način zastavljanja vprašanj in dajanja 
pobud članov sveta. 
 

16. člen 
(zahteva za dodatna pojasnila) 

(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva 
dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi opravi 
razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.  
(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve 
naslednje redne seje. 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določeno, da lahko član sveta, ki ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma 
pobudo, zahteva dodatno pojasnilo.  
 

17. člen 
(udeleževanje na sejah sveta in delovnih telesih) 

(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je. 
(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za 
to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje.  
(3) Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje sveta, sejnina ne pripada. 
(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v 
koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določena obveznost članov sveta, udeleževati se sej sveta in delovnih teles. Z besedilom 
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tretjega odstavka je določena tudi “sankcija” za primer, da se član sveta neupravičeno ne udeleži 
seje sveta, in sicer mu v tem primeru ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za 
mesec, v katerem je bila seja. 
 
4 Seje sveta 
 
4.1 Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji 
 

18. člen 
(sklic seje) 

(1) Seje sveta sklicuje županov skladu s programom dela sveta, na zahtevo najmanj ene četrtine 
članov sveta ter glede na potrebe odločanja na svetu.  
(2) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove 
redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta občine in 
poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo 
občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v 
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega 
sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega 
sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta pa mora biti priložen dnevni red. 
Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z 
novimi točkami. 
 
Z besedilom drugega odstavka se določa obveznost občinskega sveta, da zaključi predhodno začeto 
sejo pred sklicem nove seje.  
 

19. člen 
(vabilo) 

(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom sveta najkasneje sedem 
(7) dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se  pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga 
za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina 
gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda. 
(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžupanu in direktorju občinske upraveter v vednost 
predsedniku nadzornega odbora občine in medijem. Javnost se obvesti z objavo vabila na spletni 
strani občine. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo. 
(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po elektronski pošti, po pošti v fizični obliki pa, če 
tako s pisno izjavo naroči prejemnik ali občinska uprava ne razpolaga z elektronskim naslovom 
prejemnika. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 35. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan skliče 
sejo z vabilom, ki ga s predlogom dnevnega reda pošlje članom sveta najkasneje sedem dni pred 
dnevom, določenim za sejo. S statutom se lahko določi daljši rok za odpošiljanje vabil, ne pa krajši. 
Na tem mestu moramo posebej opomniti na določila 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011), ki v tretjem 
in četrtem odstavku določa, da mora lokalna skupnost (občina) posredovati predlog splošnega akta 
v svetovni splet vsaj sedem (7) dni pred njegovo izdajo, predlog programa, strategije in drugega 
podobnega dokumenta pa vsaj petnajst (15) dni pred njegovim sprejetjem.  
 
Z drugim odstavkom so določeni naslovniki, katerim mora župan poslati vabilo na sejo sveta. Ob 
tem bi posebej izpostavili, da župan o sklicu seje obvesti medije ter objavi vabilo v katalogu 
informacij javnega značaja občine. Kot je določeno v prvem odstavku 45. člena Zakona o medijih 
/ZMed/ (Uradni list RS, št. 110/2006-UPB1, 77/2010-ZSFCJA, 90/2010-odl US, 87/2011-ZAvMS, 
47/2012), so informacije za medije informacije, ki jih organ (župan) na lastno pobudo posreduje 
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medijem, in informacije organa, ki jih organ posreduje mediju kot odgovor na vprašanje in so 
vezane na delovno področje organa. Posredovanje informacij lahko mediji zahtevajo od vseh 
organov, ki jih kot zavezance določa zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Kot 
določa Zakon o medijih /ZMed/, organi za omogočanje posredovanja informacij za medije določijo 
odgovorno osebo za posredovanje informacij za medije in javno objavijo njeno osebno ime, 
službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte. Ob navedenem pa mora župan 
vabilo skupaj s celotnim gradivom za sejo občinskega sveta v skladu z določili veljavnega Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 
informacij javnega značaja. 
 
Z besedilom tretjega odstavka je določen način pošiljanja vabila naslovnikom. 
 

20. člen 
(poročevalci in vabljeni) 

(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan 
oziroma tajnik občine (direktor občinske uprave). 
(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red seje,  potrebna. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določeno, da se na seje sveta vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki 
jih določi župan oziroma tajnik občine (direktor občinske uprave).  

 
21. člen 

 (izredna seja) 
(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za 
sklic redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta. 
(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi 
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, če člani sveta ne razpolagajo z 
gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi. 
(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v 
roku sedmih (7) dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim ustreznim 
gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma tisti član sveta, ki ga 
pooblastijo za sklic in vodenje seje. 
(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti poslano članom sveta najkasneje pet(5) dni 
pred sejo. Vabilo se pošlje v skladu z 19. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani 
občine. 
(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, 
da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni 
red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred 
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet 
ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem 
poslovnikom. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega in drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V 
skladu z navedenim je z besedilom določen način sklica izredne seje občinskega sveta. Tako se 
lahko izredna seja skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic 
redne seje, ali na zahtevo četrtine članov (tretji odstavek 35. člena ZLS). V zahtevi za sklic izredne 
seje pa morajo biti navedeni razlogi za njen sklic ter k zahtevi mora biti priloženo gradivo o 
zadevah, o katerih naj svet odloča.  
 
Besedilo tretjega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da seje 
občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Ob tem moramo opomniti na določilo tretjega odstavka 35. 
člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da mora župan sklicati sejo občinskega sveta, 
če to zahteva najmanj četrtina članov, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila 
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podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih (7) dni 
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za 
sklic pa mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan 
dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami. 
 
Z besedilom četrtega in petega odstavka je določen način pošiljanja vabila ter sklic izredne seje v 
skrajnem roku. 
 

22. člen 
(dopisna seja) 

(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni 
mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z 
zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne 
obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega 
vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim 
glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic 
seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se 
šteje trajanje seje). 
(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno 
vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. 
(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če nihče izmed članov sveta ni 
glasoval proti.   
(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še 
potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. 
Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja dopisne seje.  
 

23. člen 
(predlog dnevnega reda) 

(1) Dnevni red seje sveta predlaga župan. 
(2) Dnevni red lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. 
Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška skupina. 
(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni 
pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom. 
(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan postopek o aktu z enako ali podobno 
vsebino. 
(5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način priprave predloga dnevnega reda seje občinskega sveta.  
 

24. člen 
(vodenje seje) 

(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta pooblasti podžupana ali drugega člana 
sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči). 
(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo 
vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta. 
(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in 
tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali. 
 
Obrazložitev: 



 

 
 

14 
 

Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 33. člena Zakona o 
lokalni samooupravi /ZLS/, ki določa, da župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi, nima 
pa pravice glasovanja.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega, tretjega, četrtega in petega 
odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določajo, da ima občina najmanj enega 
podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta imenuje župan, ki pa ga lahko tudi razreši. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, 
za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali 
zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, 
če ga ne določi, pa najstarejši župan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz 
pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Kadar pa nastopijo razlogi, da 
tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega 
sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 35. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da mora župan sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva 
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila 
podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po 
prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za 
sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan pa mora dati na dnevni red 
predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami. 
 
4.2 Zagotavljanje javnosti dela sveta 

 
25. člen 

(zagotavljanje javnosti seje) 
 (1) Javnost seje sveta se praviloma zagotavlja z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega 
obveščanja na seji ter z navzočnostjo javnosti v prostoru, v katerem seja sveta poteka. 
(2) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren 
prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno 
ločen od prostora za člane sveta. 
(3) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno 
snemanje posameznih delov seje.  
(4) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga 
predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz 
prostora. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da se v statutu določi način zagotavljanja javnosti dela organov občine. S 
statutom je tako določeno, da se javnost dela organov občine zagotavlja z obveščanjem javnosti o 
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z 
vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.  
 

26. člen 
(izključitev javnosti) 

(1) Predsedujoči predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi 
posamezne točke dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom 
niso informacije javnega značaja.  
(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval brez 
navzočnosti javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov sveta navzoč na 
seji. 
 
Obrazložitev: 
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Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način izključitve javnosti s seje občinskega sveta.   
 



 

 
 

16 
 

 
4.3 Potek seje 
 

27. člen 
(ugotavljanje navzočnosti) 

(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov sveta mu je sporočil, da je zadržan 
in se seje ne more udeležiti in koliko članov sveta je navzočnost potrdilo s podpisom na listi 
navzočnosti. 
(2) Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo. 
(3) Predsedujoči nato ugotovi, da je svet sklepčen in se seja lahko začne. Če svet ni sklepčen 
predsedujoči ugotovi, da sklic seje ni bil uspešen in je treba sejo sklicati ponovno. 
(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način ugotavljanja sklepčnosti.  
 

28. člen 
(odločanje o zapisniku prejšnje seje) 

(1) Preden svet določi dnevni red redne seje, potrdi zapisnik prejšnje seje in zapisnike prej 
izvedenih sej, ki še niso bili potrjeni.  
(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno 
spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje 
odloči svet. 
(3) Zapisnik se lahko potrdi z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa ustrezno 
spremenjen in dopolnjen. 
(4) Svet na izrednih in dopisnih sejah ne potrjuje zapisnikov. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način določanja dnevnega reda. 
 

29. člen 
(dnevni red) 

(1) Svet na začetku seje določi dnevni red. 
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo 
z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o morebitnih predlogih za 
skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek. 
(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in se uvrstijo takoj 
za točko “potrditev zapisnika”. 
(4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O 
predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega 
reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje. 
(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi  nastali po sklicu seje in 
če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O 
predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. 
(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, h katerim ni dal svojega mnenja ali 
ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil predlagatelj, ali je ni obravnavalo pristojno delovno telo, 
razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna.  
(7) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda potrdi svet 
dnevni red seje v celoti. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen postopek obravnave posameznih točk dnevnega reda.  
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30. člen 

(vrstni red obravnave točk dnevnega reda) 
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem dnevnem redu. 
(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če 
med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati 
pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno ali pozneje.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja razprave na seji občinskega sveta.   
 

31. člen 
(razprava) 

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan 
oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme 
trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je 
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev. 
(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan oziroma tajnik občine (direktor občinske 
uprave) mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je 
zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko 
trajata največ po deset (10) minut. 
(3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava 
posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz 
utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst (15) minut. 
(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi 
vsakega drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike 
označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri (3) minute. 
(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo 
razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri (3) minute. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja razprave na seji občinskega sveta.  
 

32. člen 
(opomin) 

(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h 
kateri je predsedujoči pozval. 
(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči 
opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu 
predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru 
odloči svet brez razprave. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja razprave na seji občinskega sveta. 
 

33. člen 
(kršitve poslovnika) 

(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči 
besedo takoj, ko jo zahteva. 
(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če  član ni 
zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave. 
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(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju 
ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da predsedujoči besedo 
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več 
kot pet (5) minut. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način postopanja ob morebitni kršitvi poslovnika ali ob kršitvi dnevnega reda. 
 

34. člen 
(prekinitev seje sveta) 

(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki 
dnevnega reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se 
razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov. 
(2) Predsedujoči lahko prekine sejo, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po 
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj.  
(3) Predsedujoči prekine sejo, če ugotovi, da svet ni več sklepčen, če so potrebna posvetovanja v 
delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. (4) Predsedujoči prekine sejo, če z 
ukrepi, določenimi s tem poslovnikom, ne more zagotoviti nemotenega nadaljevanja seje.  
(4) V vseh primerih prekinitve seje predsedujoči določi, kdaj se bo nadaljevala.  
(5) Če je seja prekinjena zato, ker svet ni več sklepčen, sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, 
predsedujoči sejo konča. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim so z 
besedilom določeni primeri, ko lahko predsedujoči prekine delo sveta. 

 
35. člen 

(začetek seje, odmor in konec) 
(1) Seje sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti1 (17) uri in morajo biti načrtovane tako, da 
praviloma ne trajajo več kot štiri ure. 
(2) Predsedujoči odredi petnajst (15) minutni odmor  vsaj po dveh urah neprekinjenega dela. 
(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog člana sveta, župana ali 
predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih 
obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ 
trideset (30) minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat. 
(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, 
svet odloči, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič. 
(5) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, je seja sveta končana. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen začetek seje občinskega sveta in odmor.  
 

36. člen 
(preložitev) 

Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o 
zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed 
naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda. 
 
Obrazložitev: 

                                                           
1 Ura je le predlog, ki temelji na ugotovitvi, da so člani občinskega sveta nepoklicni funkcionarji in so seje 
sveta praviloma v popoldanskem času. 



 

 
 

20 
 

Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim so z 
besedilom določeni primeri, ko se lahko razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed 
naslednjih sej.  
 
4.4 Vzdrževanje reda na seji 
 

37. člen 
(red na seji) 

(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne 
da besede. 
(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali 
mu seže v besedo le predsedujoči. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način zagotavljanja reda na seji občinskega sveta.  
 

38. člen 
(ukrepi za zagotovitev reda na seji) 

(1) Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: 
• opomin, 
• odvzem besede, 
• odstranitev s seje ali z dela seje. 

(2) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v 
besedo ali če na kak drug način krši red na seji. 
(3) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega 
poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika. 
(4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu sveta oziroma govorniku, če kljub 
opominu ali odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta. 
(5) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj 
zapustiti prostor, v katerem je seja. 
(6) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug 
udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje. 
(7) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. 
(8) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim so z 
besedilom določeni ukrepi za zagotovitev reda na seji občinskega sveta.  
 
4.5 Odločanje 
 

39. člen 
(sklepčnost) 

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta. 
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja 
seje po odmoru oziroma prekinitvi.  
(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi (dvorani) na način, kot 
velja za glasovanje (glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok). Preverjanje sklepčnosti lahko 
zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 35. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino 
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opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov 
občinskega sveta.  
Z besedilom drugega in tretjega odstavka se določa način ugotavljanja navzočnosti članov sveta na 
seji.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se poslovnik občinskega sveta sprejema z dvotretjinsko 
večino navzočih članov, in tretjega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki 
določa, da občinski svet sprejme statut z dvotretjinsko večino vseh članov.  
 

40. člen 
(odločanje na seji sveta) 

Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so glasovali, 
izrekla 'ZA' njen sprejem oziroma, če je 'ZA' sprejem glasovalo toliko članov, kot to za posamezno 
odločitev določa zakon. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov. Na podlagi navedenega je odločitev na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina 
članov, ki so glasovali, izrekla “ZA” njen sprejem oziroma, če je “ZA” sprejem glasovalo toliko 
članov, kot to za posamezno odločitev določa zakon.  
 

41. člen 
(glasovanje) 

(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. 
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem  o posamezni zadevi 
oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta. 
(3) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Predsedujoči pred 
vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja. 
(4) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen, če ta poslovnik ne določa drugače. 
Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve 
minuti. 
(5) K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo 'ZA' 
sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da se 
opredelijo 'PROTI' sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, 
razen če je glasovanje v celoti ponovljeno. 
(6) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način glasovanja na seji občinskega sveta.  
 

42. člen 
(javno in poimensko glasovanje) 

(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo glasovalne naprave ali s poimenskim 
izjavljanjem. 
(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene 
četrtine vseh članov sveta. 
(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. 
Član glasuje tako, da glasno izjavi 'ZA' ali 'PROTI'. O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, 
da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. 
Zaznamek je sestavni del zapisnika seje. 
 
Obrazložitev: 
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Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način javnega in poimenskega glasovanja na seji občinskega sveta.  
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43. člen 

(tajno glasovanje) 
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.  
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana 
določi svet na predlog predsedujočega. Administrativno - tehnična opravila v zvezi s tajnim 
glasovanjem opravlja tajnik občine (direktor občinske uprave) ali javni uslužbenec, ki ga določi 
tajnik občine (direktor občinske uprave). 
(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta. Glasovnice morajo biti 
overjene z žigom, ki ga uporablja svet. 
(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja. 
(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico.Glasuje 
se na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja. 
(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma opredelitev 'ZA' in 'PROTI'. 'ZA' je 
na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, 'PROTI' pa na levi. Glasuje se tako, da se 
obkroži besedo 'ZA' ali besedo 'PROTI'. 
(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. 
(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je 
več po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno 
številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati, in največ toliko 
zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. 
(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način tajnega glasovanja na seji občinskega sveta.  
 

44. člen 
(izid glasovanja) 

(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja. 
(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o: 

• datumu in številki seje sveta, 
• predmetu glasovanja, 
• sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov, 
• številu razdeljenih glasovnic, 
• številu oddanih glasovnic, 
• številu neveljavnih glasovnic, 
• številu veljavnih glasovnic, 
• številu glasov 'ZA' in število glasov 'PROTI'oziroma pri glasovanju o kandidatih, 
• številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 
• ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino,  ali da predlog ni izglasovan, pri 

glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan. 
(3) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način ugotavljanja izida glasovanja.  
 

45. člen 
(ponovitev glasovanja) 

(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko 
glasovanje ponovi. 
(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali 
ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glasovati največ 
dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja. 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način ponovitve glasovanja.  
 
4.6 Zapisnik seje sveta 
 

46. člen 
(vsebina zapisnika seje sveta) 

(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik. 
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti članov sveta na 
seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, 
predstavnikov javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, 
predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh 
postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o 
postopkovnih vprašanjih.  
(3) Potrjeni zapisnik seje sveta se kot dokumentarno gradivo hrani trajno v dosjeju seje, na katri je 
bil sestavljen. V dosje je treba vložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma 
obravnavano na seji. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja zapisnika seje sveta.  
 

47. člen 
(zapisnik seje sveta) 

(1) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje 
zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega uslužbenca. 
(2) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil, in direktor občinske uprave 
oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik. 
(3) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način. 
(4) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta, se 
ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem 
zapisnika seznani predsedujoči. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja zapisnika seje sveta.  
 

48. člen 
(posnetek seje sveta) 

(1) Potek seje se zvočno (varianta: in slikovno) snema.  
Varianta:Slikovni posnetek seje se predvaja po kabelski televiziji (na spletni strani obči) in se po 
predvajanju strokovno odstrani. 
(2) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima 
pravico poslušati zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob 
navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca. 
(3) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, 
ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje (v nadaljevanju: magnetogram). Prošnjo, 
v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno 
ali pisno pri pooblaščenem javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom. 
(4) Zvočni posnetek seje se hrani dokler ni potrjen zapisnik seje.  
(5) Magnetogram seje se trajno hrani v dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje. 
(6) Nedovoljeno je vsako drugačno nepooblaščeno avdio in video snemanje s telefoni, tablicami ali 
drugimi napravami. 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja zvočnega zapisa seje sveta.  
 

49. člen 
(ravnanje z gradivom sveta) 

(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi svet na podlagi zakona s posebnim 
aktom. 
(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih 
delovnih teles, se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja zapisnika seje sveta.  
 

50. člen 
(vpogled v gradivo) 

(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega 
gradiva, če je to potrebno zaradi opravljanja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine 
(direktor občinske uprave) na podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve, odredba oziroma 
sklep o zavrnitvi se hranijo pri gradivu, ki je bilo vpogledano. 
(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom 
in aktom sveta. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. V skladu z navedenim je z 
besedilom določen način vodenja zapisnika seje sveta.  
 
4.7 Strokovno in administrativno delo za svet 
 

51. člen 
(strokovno in administrativno delo za svet) 

(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa sveta je odgovoren tajnik 
občine (direktor občinske uprave). 
(2) Tajnik občine (direktor občinske uprave) organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za 
potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga 
opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo 
delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto. 
 
 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 35. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega 
sveta opravlja občinska uprava.  
 
Z besedilom drugega odstavka se določa način zagotavljanja strokovnega in administrativnega dela 
za potrebe občinskega sveta.  
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5 Delovna telesa občinskega sveta2 
 

52. člen3 
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 

(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo sveta, 
ki jo imenuje izmed svojih članov, praviloma na prvi seji. 
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima ... (navesti število članov) člane. 
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

• svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, 
direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov in javnih podjetij, 

• opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije, 
• svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v 

pristojnosti sveta, 
• pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih 

funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih 
zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,  

• obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet. 
 

Obrazložitev: 
Besedili prvega in drugega odstavka sta oblikovani na podlagi določila prvega odstavka 30. člena 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da ima občinski svet komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta. 
 
S tretjim odstavkom so določene naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 

53. člen 
 (stalna delovna telesa)4 

Stalna delovna telesa sveta  so naslednji odbori in komisija: 
• odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 
• odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
• odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
• statutarno pravna komisija. 
 

Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 30 člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da občinski svet lahko ustanovi komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Z 
besedilom so tako predlagana delovna telesa po področjih pristojnosti občinskega sveta. 
 

54. člen 
(odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti) 

(1) Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima ... (navesti število članov) 
članov. Svet imenuje predsednika in …(navesti število članov) člana/ov izmed članov sveta in ... 
(navesti število članov) izmed drugih občanov. 
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
negospodarskih dejavnosti in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna 
seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje 
do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
                                                           
2 Če je s statutom določeno, da občinski svet ustanovi delovna telesa občinskega sveta z odlokom, potem so 
določbe 54., 55., 56., 57. ... člena vsebina odloka. 
3 Če je s statutom občine določeno število članov komisije ya mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 
njeno delovno področje, je ta določba odveč! 
4 Če so stalna delovna telesa občinskega sveta po izrecnem napotilu statuta občine ustanovljena z odlokom ali 
če so ustanovljena že s statutom, je ta določba odveč! 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: _________/2017 
Datum:   6.10.2017 
 
K 4. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko 
območje Loke VZHOD – Zahodni del 
 
PRAVNA PODLAGA:  11. člen 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 in 
(109/12)) in 8. in 16. člen Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07); 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja Loke VZHOD – Zahodni del, ki bo obsegala 
gradnjo za stanovanjsko dejavnost z možnostjo poslovne dejavnosti s pripadajočo javno gospodarsko 
infrastrukturo. Obravnavana prostorska rešitev predvideva postavitev desetih enodružinskih 
stanovanjskih hiš. Dejavnost je namenjena bivanju, dopustno pa je tudi opravljanje mirne poslovne 
dejavnosti. 
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim načrtom so:  
- gradnja desetih stanovanjskih hiš,  
- prometna ureditev območja (gradnja dovoznih priključkov in ceste),  
- ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja na njo,  
- ureditev pripadajočih zunanjih površin, 
 

Razlogi za sprejem  sklepa :  
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 
105/2015)  je predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN Stanovanjsko območje 
Loke VZHOD. Območje predvidene ureditve predstavlja del enot urejanja prostora EUP MO 92 
podrobne namenske rabe prostora SS – stanovanjske površine, PC – površine cest in ZD – druge 
urejene zelene površine. Z omenjenim OPPN se bo urejalo samo zahodni del določenega OPPN v 
OPN Mozirje. Za omenjeno območje obstaja investicijski in širši javni interes.  
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
Z uveljavitvijo tega sklepa se ne  pričakuje potrebe po dodatnih sredstvih za načrtovanje.  
 

Obravnave: 
Tematiko je obravnavala Statutarno pravna komisija Občine Mozirje. Na predlagani Odlok ni imela 
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da potrdi Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del v predlagani obliki in vsebini 
– v prvi in drugi obravnavi.  
 
Predlagamo naslednji sklep: 
Občinski svet Občine Mozirje potrdi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del v predlagani obliki in vsebini.  
 
Priloge: 
- Usklajen predlog Odloka OPPN Stanovanjsko območje Loke VZHOD-zahodni del, št. 
49/17 
 
Pripravil: Jože Sinur 
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USKLAJEN PREDLOG ODLOKA 
 
Na podlagi 5. odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. list RS, št. 33/07, 
70/08, 108/09, 80/10, 45/11, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15), ter 7. in 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Ur. list RS, št. 07/2011)  je občinski svet Občine Mozirje na svoji  16. seji,  dne 17.10.2017 
sprejel 

 
ODLOK 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke vzhod – zahodni del 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski Stanovanjsko območje Loke vzhod – 

zahodni del (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod številko 49/17 izdelal BP, PROJEKTIVNI BIRO, 

Darja Bezovnik Planovšek s.p. iz Mozirja. 

 

2. člen 
(vsebina odloka) 

 
(1) Ta odlok določa: 

- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN, 
- območje OPPN, 
- umestitev načrtovane ureditve v prostor, 
- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
- parcelacijo, 
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,  
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, 
- ostale pogoje za urejanje območja OPPN,  
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom,  
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in  
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.  

 
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni in grafični del odloka, ki je sestavljen 

iz: 

1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom 
lege prostorske ureditve na širšem območju; M 1:2500 

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem; M 1:500 
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji; M 1:1000 
4. Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500 
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 

grajeno javno; M 1:500 
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; M 

1:500 
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7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom; M 1:500 

8.    Načrt parcelacije; M 1:500 
9.    Karta razredov poplavne ogroženosti obstoječega stanja; M 1:750 
10. Karta razredov poplavne ogroženosti predvidenega stanja; M 1:750 
 

(3)  ter prilog, ki jih sestavljajo: 
- Povzetek za javnost, 
- Parcelacije in lastništva, 
- Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve OPPN, 
- Smernice nosilcev urejanja prostora, 
- Mnenja nosilcev urejanja prostora, 
- Odločba ministrstva za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje 

 
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN 
 

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 

 
(1) Z OPPN so predvidene naslednje ureditve: 

- izgradnja enostanovanjskih objektov, 
- izgradnja prometne, energetske in komunalne infrastrukture. 

 
 

III. OBMOČJE OPPN 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

 
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke Savinje in obsega parcele št. 727,729/1, 

728, 729/2, 734/2, 734/1, vse k.o. Mozirje v Občini Mozirje.  
 

(2) Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja  urejanja, ki so potrebna za 
neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih 
mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture 
potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne vodnogospodarske ureditve. 

 
(3) Predmet izdelave OPPN  so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in  gradnjo 

objektov, da bo zagotovljeno izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Stanovanjsko območje Loke VZHOD – Zahodni del.  

 
5. člen 

(velikost območja) 
 

(1) Ureditveno območje je velikosti cca 8.705 m². 
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IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

 
6. člen 

(umestitev načrtovane ureditve v prostor) 
 

(1) Na ureditvenem območju se trenutno nahaja travnik in sadovnjak. Teren je sposoben za  
stanovanjsko gradnjo. Zahodno in severno od območja se nahaja stanovanjsko naselje, kar 
pomeni, da je območje primerno komunalno opremljeno. Severno od območja ter čez 
osrednji del območja potekata občinski cesti z oznakama 267641 (na severni strani) ter 
267621 (preko osrednjega dela). Severno od obravnavanega območja teče reka Savinja, na 
južni strani pa se območje zaključuje z Ločko strugo. Na vzhodni strani območja se prav tako 
nahaja travnik in sadovnjak. 

 
(2) Načrtovana je novogradnja 10 prostostoječih enostanovanjskih stavb, objektov gospodarske 

javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditev odprtih površin. 
 

(3) V OPPN so opisani tudi posegi izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo 
gospodarske javne infrastrukture in rekonstrukcijo javne poti. 

 
 

7. člen 
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje) 

 
(1) Pogoji za arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb so naslednji: 

- možna površina za gradnjo in lega objektov je določena z gradbeno mejo in je razvidna iz 
grafične priloge »Zazidalno ureditvena situacija«; 

- horizontalni gabariti: tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike z 
dimenzijami stranic 9,00m x 11,00m. Na osnovni volumen je dopustno dodajati in 
odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne. Dopustno je tudi drugačno oblikovanje 
horizontalnega gabarita objekta; 

- vertikalni gabariti: P+M oziroma P+1+M; 

- konstrukcija: klasična zidana ali montažna; 

- kota pritličja: razvidna iz grafične priloge; 

- kolenčni zid: max. 1,60 m; 

- streha: v osnovi dvokapnica. Pri dvokapnih strehah je naklon  strešin od 30°–45°. Kritina 
naj bo pretežno opečna, lahko tudi podobne oblike v temni barvi. Dopustna je izvedba, 
čopov, zatrepov, strešnih oken in strešnih izzidkov. Pri posebej oblikovanih objektih je 
dopustna tudi gradnja ravne strehe in sicer do največ 30 % tlorisa celotne stavbe ob 
soglasju občine; 

- zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek do posameznega objekta bo 
izveden iz nove dovozne ceste. V sklopu vsake gradbene parcele posamezne stavbe se 
izvedeta najmanj 2 parkirni mesti. Manipulativne površine in parkirišča na gradbeni parceli 
se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se uredi v primerno dvorišče, v sadni vrt in 
ozeleni;   

- postavitev ograj: dopustna je tudi postavitev ograje max. višine 1,50 m,  ki pa mora biti 
izvedena na način, da je omogočena pretočnost morebitnih poplavnih vod ter postavljena 
na notranjo stran parcelne meje. Ob javni cesti je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem 
upravljavca javne ceste. Ograja se ne sme postavljati v cestni svet in ne sme posegati v 
polje preglednosti. Postavljanje polnih ograj je prepovedna. 
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(2) Natančna oblika, velikost in pozicija vsakega posameznega objekta se določi s projektno 

dokumentacijo. 
 

8. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti: 

- stanovanjska dejavnost, 

- mirne storitvene dejavnosti. 
 

(2) Z novo ureditvijo območje ostaja prvenstveno namenjeno za stanovanjsko gradnjo. 
 

9. člen 
(vrste dopustnih gradenj in drugih del) 

 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del: 

- gradnja novih objektov; 

- redna in investicijska vzdrževalna dela; 

- spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti iz 8. člena tega odloka;  

- adaptacije in rekonstrukcije objektov; 

- rušitve in nadomestne gradnje; 

- dozidave in nadzidave novih objektov  do opredeljenih gabaritov iz 7. člena tega odloka; 

- gradnja objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez; 

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil 11. člena tega odloka. 
 
 

10. člen 
(vrste dopustnih objektov) 

 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen: 

- stanovanjske stavbe; 

- gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura); 

- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje (Ur. list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) v okviru določil 11. 
člena tega odloka; 

- zelene površine. 
 

11. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 

 
(1) V območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

(Ur. list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) dovoljena tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov. 

 
(2) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot dopolnitev k osnovnemu objektu ali 

samostojno. Oblikovalno morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. Konstrukcijo in 
materiale objektov prilagoditi izvedbi osnovnega objekta. Pri nezahtevnih in enostavnih 
objektih je dovoljena gradnja enokapne strehe manjšega naklona.  
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12. člen 
(gradnja gradbenih inženirskih objektov) 

 
(1) Gradbeni inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, 

komunalno, energetsko infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne in 
ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija) ter objekte in naprave zvez in 
telekomunikacij. 

 
(2) Ceste so asfaltirane, parkirišče asfaltirano ali tlakovano. 

 
(3) Možna je postavitev opornega zidu. Oporni zid naj se ozeleni s  plezalkami. 

 
13. člen 

(gradbena parcela) 
 

(1) Vsaka posamezna parcela predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče 
posameznega objekta, znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Objekti se gradijo 
min. 4,00m od vsake parcelne meje razen proti dostopni cesti, kjer je  min. odmik 5,00m. 
Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno postaviti na parcelno mejo ob soglasju lastnika 
sosednjega zemljišča. 

 
(2) Parkirišča, dostopi in zunanja ureditev se lahko izvaja do parcelne meje.  

 
(3) Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne 

objekte. Nepozidane površine je 60 %. Pri določanju razmerja se upošteva zazidana površina 
pritličja. 

 
 

14. člen 
(gradbena linija) 

 
(1) Gradbene linije so razvidne iz grafičnega načrta »Zazidalno ureditvena situacija«.  

 
 

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GRAJENO JAVNO  INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
15. člen 

(splošni pogoji) 
 

(1) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafičnim načrtom »Prikaz ureditev 
glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro« in v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora. 

 
(2) Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kje je to mogoče. Komunalni vodi se 

polagajo podzemno. Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo upoštevati 
predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike. 

 



            BP, PROJEKTIVNI BIRO Darja Bezovnik Planovšek s.p., Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje                                                        
 

 6 

(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančnejše rešitve se opredelijo v 
projektni dokumentaciji, zaradi česar so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN, ki so 
strokovno utemeljena ali so posledica lastniških razmerji pri vzpostavitvi ustreznega 
komunalnega reda ter so usklajene s posameznimi upravljavci opreme. 

 
(4) Za izgradnjo komunalne ureditve skrbi investitor oziroma lastnik parcele. 

 
16. člen 

(skupne določbe glede prometnega urejanja) 
 

(1) Objekti se bodo prometno napajali preko obstoječih cest z oznakama LK 267621 in LK 
267641. Priključevanje bo potekalo direktno na občinsko cesto. Priključki in njegova okolica, 
ki meji na občinsko javno cesto, morajo biti urejene tako, da je zagotovljena zadostna 
preglednost na cesti in na priključkih v obeh smereh na cesto in obratno. Ker je z nadaljnjo 
širitvijo območja predvideno podaljšanje občinske ceste LK 267641 proti vzhodu, se v 
omenjeni pas ne posega z gradnjo ali drugo ureditvijo.  

 
(2) Morebitne ograje ali žive meje ne smejo posegati v polje preglednosti občinskih cest. Ob 

javnih dovoznih cestah je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravljalca javne ceste. 
Priključki na občinske ceste morajo biti zgrajeni v niveleti vozišča občinske ceste in čim bolj 
pravokotno. Meteorne vode in druge odpadne vode iz parcel in zunanje ureditve objektov ter 
priključkov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa. Oranje snega 
iz javne ceste ter odlaganje snega ne sme biti ovirano. Prav tako ne sme biti ovirano 
odtekanje vode iz občinske lokalne ceste. Meteorne ali druge vode s priključkov ne smejo 
pritekati na ceste ali na njih celo zastajati. 

 
(3) Za vsak objekt se predvidita minimalno dva parkirna mesta. V kolikor bo posamezni objekt 

dvostanovanjske izvedbe, se predvidijo štiri parkirišča za osebne avtomobile. Poti za pešce in 
kolesarje ne bodo ločene od cestnih površin, saj gre za območje, ki v prometnem smislu ni 
toliko obremenjeno.   

 
17. člen 

(pešci in kolesarji) 
 

(1) Za pešce na območju OPPN ni zagotovljenih ločenih površin. Za kolesarje velja enak prometni 

režim kot za vse udeležence v prometu. 

 
18. člen 

(minimalna komunalna oskrba) 
 

(1) Priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro se izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja 
prostora. 

 
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane stanovanjske objekte je treba 

prikazati, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba ter priključek na javno cesto. 
 

(3) Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe načrtovanih stanovanjskih objektov na 
obravnavanem območju  je potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, električno energijo, 
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odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste, tako da se v celoti izvede in v skladu s 
predpisi usposobi s predmetnim OPPN predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje 
posameznih načrtovanih objektov. 

 
(4) Če se na območju predvidi v objektih opravljanje mirnih storitvenih dejavnosti, se minimalna 

komunalna oskrba za te objekte določi glede na njihov namen. 
 
 

19. člen 
(vodovod) 

 
(1) Objekti se bodo s pitno vodo oskrbovali iz javnega vodovoda. Oskrba s pitno vodo se bo 

zagotavljala z dograditvijo javnega vodovodnega omrežja. Obstoječi vodovod DN 90 poteka 
ob zahodni in severni meji parcele 729/1 k.o. Mozirje. Na območju gradnje je potrebno 
vodovod zamenjati s cevovodom iz nodularne litine. Iz enakega materiala je potrebno izvesti 
tudi razvodno omrežje za celotno območje OPPN. Na območju parcel 734/1 in 734/2 poteka 
obstoječi vodovod, ki ga je potrebno opustiti in prevezati na novo omrežje. Pri projektiranju 
je potrebno upoštevati Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS št. 35/06, 41/08, 28/11 in 
88/12) in Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Vodomeri 
z vgrajenim nepovratnim ventilom bodo vgrajeni v zunanjih vodomernih jaških, ki se locirajo 
na robu gradbene parcele lastnika priključka, na katerem stoji objekt ali največ 5,0m od nje.  

 
 

20. člen 
(fekalna kanalizacija) 

 
(1) Na obravnavanem območju se nahaja javno kanalizacijsko omrežje zato bodo fekalne vode 

odvajane v obstoječi kanalizacijski sistem skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v 
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 88/11, 8/12), Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 8/12), Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 98/07, 30/10).  

 
21. člen 

(meteorna  kanalizacija) 
 

(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. 
členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje 
in ponikanje padavinskih voda (zatravitev, ponikovalnice, travne plošče ali tlakovci, cevni 
zadrževalniki na kanalizaciji, morebitni vodni zbiralnik ali suhi zadrževalniki in podobno). V 
projektni dokumentaciji mora biti ponikovalnica ustrezno dimenzionirana, k vlogi pa mora 
biti priložen tudi detajl ponikovalnice.  

 
(2) Morebitna izvedba odvodnjavanja padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok mora 

biti načrtovana tako, da iztok ne sega v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti 
oblikovane pod naklonom  brežine vodotoka. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno 
zavarovana pred vodno erozijo. 
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22. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

 
(1) Objekti se bodo priključevali na elektro omrežje preko merilnih mest, ki se bodo nahajali na 

parceli investitorja. Energija za napajanje predvidenih objektov je na voljo na 
nizkonapetostnih zbiralnicah TP Mozirje čistilna naprava. Pred priključitvijo objektov je 
potrebno zamenjati obstoječi transformator iz 100 kVA na 160 kVA.  

 
(2) Za napajanje predvidenih objektov je predvidena izgradnja novega nizkonapetostnega voda iz 

TP Mozirje čistilna naprava, ki se izvede z enožilnimi energetskimi kabli NA 2xS (FL) 1x150/25 
RM mm2 12/20 (24) kV do prve prostostoječe razdelilne omarice (v dolžini cca 458m). Od 
prve prostostoječe razdelilne omarice so druge prostostoječe razdelilne omarice se izvede 
povezava z NN kabli NAY2Y 4x150 + 1,5 mm2 . Iz omenjenih prostostoječih omaric se izvede 
razvod do prostostoječih merilnih mest, ki morajo biti locirana na dostopnem mestu na 
gradbeni parceli investitorja. 

 
(3) V fazi projektiranja si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti soglasja za priključitev in 

soglasja k projektnim rešitvam v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

(4) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetji, 
veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 

 
(5) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno 

izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. list RS, št. 70/96) in zahteve 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežji (Ur. list RS, št. 1010/10). 

 
(6) Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh smernic in bodo last Elektra 

Celje, d.d., mora investitor pri Elektro Celje d.d. pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo. 
Uskladiti je potrebno trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi 
napravami zaradi predpisanih odmikov po zahtevah tehničnih predpisov. 

 
 
 

23. člen 
(ogrevanje) 

 
(1) Za posamezni objekt je ogrevanje individualno. Možna je izvedba individualnih kotlovnic na 

lesno biomaso, utekočinjen naftni plin in izvedba toplotnih črpalk oz. alternativnih virov 
ogrevanja. 

 
(2) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda-voda, kjer je kot toplotni vir 

podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir vertikalna zemeljska sonda, za kar je 
potrebno izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo 
vode za pridobivanje toplote v skladu s 125. členom ZV-l. Če gre za rabo vode po 125. čl. ZV-l, 
izda vodno dovoljenje pristojni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba 
pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. 
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24. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

 
(1) Za predvideno ureditev se izvede TK kanalizacija, kjer bodo operaterji telekomunikacij lahko 

postavili svoje vode do uporabnikov TK storitev. Pri vseh posegih v prostor je potrebno 
upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ki ga je potrebno glede na pozidavo in komunalno 
ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve ter si pridobiti soglasje 
Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam. 

 
(2) Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora 

biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. 
 

(3) Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike 
telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih 
v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.. 

 
(4) V telekomunikacijskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav 

brez soglasja Telekom Slovenije d.d.. 

 
 
 

25. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
(1) Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo zabojniki za komunalne odpadke. 

Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti 
vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov. 

 

 
VI. NAČRT PARCELACIJE 

 
26. člen 

(parcelacija) 

 
(1) Na območju OPPN se izvede parcelacija zemljišča na podlagi izhodišč tega odloka. Na 

območju je določenih 10 parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov ter parcela za 
gradnjo dovozne ceste in rezervata za gradnjo ceste z oznako LK 267641.  

 
 

VII.   ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

27. člen 
(etapnost izvedbe) 

 
(1) Znotraj območja je dovoljena etapna gradnja, če le-ta predstavlja zaključeno celoto in je v 

sklopu etape izvedena komunalna in energetska infrastruktura za posamezno gradbeno 
parcelo. 
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(2) Prvo etapo izvajanja del po tem OPPN predstavlja izvedba nadomestnih ukrepov za 
zagotavljanje poplavne varnosti (izvedba prelivnega koridorja, nasip terena) ter gradnja 
komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja OPPN, ki je potrebna za 
priključevanje načrtovanih objektov ter prestavitve na območju OPPN. 

 
(3) Gradnja posameznega objekta predstavlja posamezno etapo s tem, da se mora zagotoviti 

minimalna komunalna urejenost za priključitev posameznega objekta, ki je pogoj za izdajo 
gradbenega dovoljenja po ZGO-1B, tako da se v celoti izvede in v skladu s predpisi usposobi s 
predmetnim OPPN predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih 
načrtovanih objektov. 

 
(4) Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.  

 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE 
 

28. člen 
(splošno) 

 
(1) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo okolja, ki so z zakonom predvideni.  

Posegi niso ekološko zahtevni. 

 
 

29. člen 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) Raven hrupa mora v območju OPPN ostati v mejah dovoljenega.  

 
(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se območje OPPN, skladno s 4. členom Uredbe 

o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS,  št. 105/2005), razvršča v III. stopnjo 
varstva pred hrupom, kjer je mejna vrednost kazalcev hrupa za dan 60 dBA in za noč 50 dBA. 
V kolikor bodo s predvidenim posegi presežene maksimalne dovoljene ravni hrupa, se 
izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita. 

 
 

30. člen 
(varstvo zraka) 

 
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o 

mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Ur. l. RS, št. 73/94, 52/02, 
8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. 1. RS, št. 
73/94, S 1/98, 83/98, 105/00).  
 

(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno 
delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v 
navedeni Uredbi. 

 
 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2017 
Datum:    6.10.2017 
 
 
 
 
K  5.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Mozirje 

za leto 2017 - prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA: 16. člena statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 

Občinski svet je 20.12.2017 sprejel proračun za leto 2017. V procesu izvrševanja proračuna, 
se je izkazalo, da so potrebne prerazporeditve znotraj proračunskih uporabnikov in nekaj 
popravkov med uporabniki.  
V mesecu septembru smo prejeli tudi poročilo računskega sodišča, kjer je glavni očitek, da 
občina ne poravnava svojih obveznosti v zakonitem, to je 30 dnevnem plačilnem roku. 
 
Iz navedenih razlogov se predlaga rebalans proračuna občine Mozirje za leto 2017, ki se 
nanaša predvsem na naslednje točke: 

1. V odloku (11. člen) se daje možnost upravljanja z obstoječim dolgom v višini 
1.560.000,00 EUR 

2. V odloku se daje možnost nove zadolžitve za CČN v višini 400.000,00 EUR 
3. V posebnem delu proračuna se poveča obseg sredstev za Okolje in prostor (poplačilo 

CČN) 
4. Spremeni se račun financiranja 
5. V posebnem delu proračuna se poveča obseg sredstev za Gospodarstvo (poplačilo 

cestne infrastrukture) 
6. Manjše prerazporeditve znotraj proračunskega uporabnika po predlogu župana . 

Vse spremembe so razvidne iz primerjalne tabele I in II dela proračuna.  
 
 

Obveznosti do kreditodajalcev na dan 30.9.2017 (v EUR): 
KREDITI 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 

NLB 357.142,95 357.142,95 357.142,95 357.142,95 

ABANKA 830.000,10 830.000,10 830.000,10 802.333,43 

BKS 180.833,14 177.916,47 174.999,80 172.083,13 

STANOV. SKLAD 115.150,47 114.546,10 113.939,19 113.323,69 

MGRT LJ 76.523,00 76.523,00 76.523,00 76.523,00 

MGRT LJ 76.523,00 76.523,00 76.523,00 76.523,00 

DELAVSKA RANILNICA 150.000,00 150.000,00 140.000,00 140.000,00 

LEKARNA 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 

SKUPAJ 1.870.172,66 1.866.651,62 1.853.128,04 1.821.929,20 

 



Obveznosti do dobaviteljev na dan 30.9.2017: 

OBVEZNOSTI ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 

30.6.2017       

DOBAVITELJI 472.856,85 627.781,23 1.100.638,08 

DO EKN 89.059,17 83.896,97 172.956,14 

SKUPAJ 561.916,02 711.678,20 1.273.594,22 

        

31.7.2017       

DOBAVITELJI 486.498,46 574.668,98 1.061.167,44 

DO EKN 99.945,01 87.836,88 187.781,89 

SKUPAJ 586.443,47 662.505,86 1.248.949,33 
        

31.8.2017       

DOBAVITELJI 398.696,03 612.401,19 1.011.097,22 

DO EKN 72.609,22 76.686,50 149.295,72 

SKUPAJ 471.305,25 689.087,69 1.160.392,94 

        

30.9.2017       

DOBAVITELJI 461.999,51 444.270,66 906.270,17 

DO EKN 97.649,64 75.016,63 172.666,27 

SKUPAJ 559.649,15 519.287,29 1.078.936,44 

 

Gradivo za razpravo na odborih vsebuje: 
1. Načrt aktivnosti 
2. Spremembo odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2017. V njem je opredeljena 

višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja. 

3. Splošni del proračuna. Prikazani so prihodki in odhodki do nivoja podkonta.  
4. Posebni del proračuna. Prikazani so odhodki po posameznih področjih, njihovih 

programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta. 
 

OPOMBA:V priloženem gradivu,  so v splošnem (I) delu proračuna vrednosti na 
posameznih kontih seštevek istoimenskih kontov po posameznih postavkah v 
posebnem (II) delu proračuna. 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
Proračun občine je osrednji občinski dokument, ki opredeljuje pravice porabe proračunskih 
sredstev za posamezne namene.  

Uveljavitev predlaganega odloka pomeni možnost financiranja v odloku predlaganih 
programov v letu 2017. 
 

Obravnave: 
Rebalans so matični Odbori podprli z tehtnimi pripombami (načrt aktivnosti, pregled vseh 
proračunskih postavk), ki so v priloženem gradivu upoštevane. 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembe odloka o proračunu Občine 

Mozirje za leto 2017 - prva obravnava. 
 
 
Pripravil:   Ivo Glušič 



 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  011-0002/2017 
Datum:    21.8.2017 
 
 
 
ZADEVA:  
Načrt aktivnosti za uskladitev prevzemanja obveznosti z 
načrtovanimi prilivi v proračun občine, ki bo omogočal plačevanje 
obveznosti občine v zakonitih rokih 
 
 
Pravna podlaga: 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; v nadaljevanju: ZIPR 

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11–UPB, 14/13–popr., 101/13 in 55/15–
ZFisP); v nadaljevanju ZJF 

- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/06–UPB, 123/06–ZFO-1 in 57/08–ZFO-
1A); v nadaljevanju ZFO-1 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09–ZIPRS1011 in 3/13), v nadaljevanju: Pravilnik 

- Odlok o proračunu občine, v nadaljevanju: Odlok 

 
 
Uvod: 
 
Občina ima v proračunskem letu redne tedenske prilive (predvsem dohodnina), mesečne 
prilive (finančna izravnava) in polletne prilive (davek od premoženja, dediščino, darila, …), ter 
letne prilive (kapitalski prihodki in transferni prihodki). 
 
Redni odhodki so večinoma mesečni in se nanašajo na delo občinskega sveta, župana, 
občinske uprave in javnih zavodov (šola, vrtec, komunala, …) 
 
Investicijski odhodki so vezani na projekte ter njihovo izvedbo, zato so časovno izrazito ne 
enakomerni. Zato morajo biti projekti vodeni tako, da bo mogoče obveznosti poravnavati v 
zakonitem roku (v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna). 
 
Občina lahko prevzame obveznost v skladu z načrtovanimi prilivi tako, da bo obveznost 
mogoče poravnati v zakonitem roku, 30 dni. 
 
Zatečeno stanje: 
 
V zaključnem računu za leto 2015, je občina izkazovala 965.952 EUR obveznosti, od tega 
753.658 EUR neplačanih zapadlih obveznosti, v zaključnem računu za leto 2016 je občina 
izkazovala 1.149.816 EUR obveznosti, od tega 321.922 EUR neplačanih zapadlih 
obveznosti. 
V polletju 2017 pa je občina izkazovala 1.084.021 EUR obveznosti, od tega 460.008 EUR 
neplačanih zapadlih obveznosti. 



 
Prihodke smo razdelili na tiste, ki so namenjeni tekočemu poslovanju, investicijam in 
odplačevanju dolgov. 
Odhodke smo porazdelili po uporabnikih in namenu; za tekočo porabo in investicije. 
Pokazalo se je, da prihodek iz naslova primerne porabe zadošča za pokrivanje tekoče 
porabe vseh uporabnikov. Investicije, kakor tudi obseg sredstev namenjen odplačilu dolgov, 
pa je potrebno zagotavljat iz drugih virov in sicer nedavčnih prihodkov ter kapitalskih 
prihodkov. Investicijske transfere občina prejema preko državnih ali EU razpisov, kjer pa je 
pogoj, da 15 do 20% stroškov in DDV občina zagotovi iz lastnih sredstev. Iz navedenega 
razloga se lasten obseg sredstev za investicije ne sme znižati pod   
40% predvidenih transfernih prihodkov.  
 
Simulacija: 
 
Iz tako postavljenih robnih pogojev, je izračun pokazal, da občina lahko za namene 
razdolževanja nameni največ 45.000 EUR/leto, kar bi pri obstoječem nivoju prekomerne 
zadolžitve trajalo cca 10 let (Tabela ocenjenih proračunov za leto 2018 in dalje). 
 
PRIHODKI PRORAČUNA 2018 OCENA PRIHODKOV   

 Proračun  tekoča poraba investicije Razdolževanje 

Davčni prihodki 2.710.000,00 2.418.000,00 0 292.000,00 

Nedavčni prihodki 184.000,00 0,00 178.058,00 5.942,00 

Kapitalski prihodki 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 

Donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 

Transferni prihodki 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 

     

SKUPAJ 3.319.000,00 2.418.000,00 603.058,00 297.942,00 

ODHODKI PO PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKIH 

 

10. Občinski svet 30.000,00 30.000,00 0,00  

20. Nadzorni odbor 2.300,00 2.300,00 0,00  

30. Župan 120.000,00 120.000,00 0,00  

40. Uprava 334.000,00 330.000,00 4.000,00  

50. Gospodarstvo 934.058,00 395.000,00 539.058,00  

60. Okolje in prostor 380.000,00 350.000,00 30.000,00  

70. Splošne zadeve 1.215.000,00 1.185.000,00 30.000,00  

     

Vračilo kreditov    258.501,00 

Najetje kreditov    0,00 

     

Skupaj 3.015.358,00 2.412.300,00 603.058,00 258.501,00 

     

Presežek 303.642,00   45.141,00 

 
 
 
 



Ukrepi: 
 
Vsled navedenega se predlaga naslednje: 
1. Ugotoviti stanje zadolženosti na dan 31.8.2017 - odg.  računovodja 

a. Dolgoročni krediti 1.628.898 EUR (BKS Bank-175.000 EUR, NLB-357.143 
EUR, Abanka BC-830.000 EUR, MGRT-76.523 EUR, MGRT-76.523 EUR, 
SSRS-113.709 EUR)    

b. Kratkoročni krediti  224.000 EUR (Delavska hranilnica-140.000 EUR, 
Lekarna Mozirje-84.000 EUR) 

c. Zapadle obveznosti do dobaviteljev (cca 500.000) 
2. Od MF pridobiti podatek, kolikšna je maksimalna letna anuiteta za dolgoročni 

kredit - odg.  direktor 
3. Pridobiti informativno ponudbo za nov DK, ki bi pokril celoten ne odplačan DK 

povečan za 450.000 Eur, kolikor znaša zapadel dolg do dobaviteljev (zmanjšan za 
50.000 Eur, kolikor je mogoče poplačati iz lastnega prihranka), ročnost pa mora biti 
prilagojena tako, da letna anuiteta ne bo presegala meje, ki jo bo postavilo MF. - 
odg.  direktor 

4. izpeljati je potrebno proces zadolževanja (Svet , soglasje MF, ponudbe, mnenje 
revizorja, …) - odg.  direktor, župan 

5. Poplačati zapadle obveznosti - odg.  računovodja, direktor, župan 
6. Tekoče spremljati tekočo porabo po posameznih proračunskih uporabnikih - odg.  

finančnik 
7. Vsako investicijsko obveznost je potrebno predhodno uskladiti tako, da jo bo 

mogoče pokriti v zakonitem roku 30 dni. - odg.  finančnik, župan 
 
Zadolžen: Župan Ivan Suhoveršnik, direktor mag. Ivo Glušič, finančnik Bernarda Finkšt 
 
 
Pripravili: 
Bernarda Finkšt 
mag. Ivo Glušič 
župan Ivan Suhoveršnik 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK 

 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A in 84/14 - 
ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine 
Mozirje na __. redni  seji dne, ____, sprejel 

 
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MOZIRJE ZA 

LETO 2017 
 

1. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V Odloku o  proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Ur.l. RS št. 85/2016),  se 2. člen spremeni v celoti 
in se glasi: 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih): 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  3.224.166,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.900.151,00 

70 DAVČNI PRIHODKI  2.682.051,00 

700 Davki na dohodek in dobiček  2.374.151,00 

7000 Dohodnina  2.374.151,00 

703 Davki na premoženje  212.900,00 

7030 Davki na nepremičnine  160.400,00 

7032 Davki na dediščine in darila  10.000,00 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  42.500,00 

704 Domači davki na blago in storitve  94.000,00 

7044 Davki na posebne storitve  2.000,00 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  92.000,00 

706 Drugi davki in prispevki  1.000,00 

7060 Drugi davki in prispevki  1.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  218.100,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  193.100,00 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  84.000,00 

7103 Prihodki od premoženja  109.100,00 

711 Takse in pristojbine  3.000,00 

7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni  8.000,00 

7120 Globe in druge denarne kazni  8.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki  14.000,00 

7141 Drugi nedavčni prihodki  14.000,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  40.000,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  40.000,00 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  40.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  284.015,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  284.015,00 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  264.015,00 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  20.000,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.441.527,87 

40 TEKOČI ODHODKI  996.001,87 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 229.959,00 



4000 Plače in dodatki  192.430,00 

4001 Regres za letni dopust  7.290,00 

4002 Povračila in nadomestila  9.900,00 

4003 Sredstva za delovno uspešnost  8.300,00 

4004 Sredstva za nadurno delo  350,00 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.400,00 

4009 Drugi izdatki zaposlenim  289,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  35.307,00 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  18.800,00 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  14.890,00 

4012 Prispevek za zaposlovanje  133,00 

4013 Prispevek za starševsko varstvo  214,00 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  1.270,00 

402 Izdatki za blago in storitve  639.117,00 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  97.490,00 

4021 Posebni material in storitve 4.200,00 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  99.327,00 

4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 

4024 Izdatki za službena potovanja  1.500,00 

4025 Tekoče vzdrževanje  294.090,00 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine  22.370,00 

4027 Kazni in odškodnine  45.170,00 

4029 Drugi operativni odhodki  72.630,00 

403 Plačila domačih obresti  37.688,87 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  27.088,87 

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam  3.200,00 

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem  7.400,00 

409 Rezerve  53.930,00 

4090 Splošna proračunska rezervacija  15.000,00 

4091 Proračunska rezerva  37.730,00 

4093 Sredstva za posebne namene  1.200,00 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.167.471,00 

410 Subvencije  27.400,00 

4100 Subvencije javnim podjetjem  1.800,00 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  25.600,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  275.000,00 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  6.600,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 

4119 Drugi transferi posameznikom  265.400,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  93.640,00 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  93.640,00 

413 Drugi tekoči domači transferi  771.431,00 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  36.000,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  735.431,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.208.120,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.208.120,00 

4202 Nakup opreme  3.500,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  330.983,00 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  744.600,00 



4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  14.500,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  114.537,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  69.935,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  67.700,00 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  52.500,00 

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  12.200,00 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  3.000,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  2.235,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  2.235,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  -217.361,87 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) 

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  -179.673,00 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) 

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  736.678,13 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil  0,00 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. - V.)  0,00 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  2.036.523,00 

50 ZADOLŽEVANJE  2.036.523,00 

500 Domače zadolževanje  2.036.523,00 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.960.000,00 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  76.523,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  1.819.161,13 

55 ODPLAČILA DOLGA  1.819.161,13 

550 Odplačila domačega dolga  1.819.161,13 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  1.616.523,83 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  202.637,30 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  217.361,87 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  217.361,87 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA  22.593,15 
 

2. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

V Odloku o  proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Ur.l. RS št. 85/2016),  se 11. člen spremeni v celoti 
in se glasi: 
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina 
Mozirje za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 476.523 eurov),  
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2017 ni predviden. 
 



3. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 

V Odloku o  proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Ur.l. RS št. 85/2016),  se doda nov 11.a člen, ki se 
glasi:  
 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina Mozirje lahko v letu 2017 zadolži do višine 
1.560.000,00 eurov. (zapis stanja glavnic obstoječih kreditov na dan 20.9. 2017, zmanjšan za poplačila v 
oktobru in novembru, ki se bodo nadomestili z novim kreditom) 
 

4. člen 
(ostale določbe) 

 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi. 
 

5. člen 
(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem  listu RS.   
 
 
Številka:  032-0004/2017 
Mozirje,  _______ 
           

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK l.r. 

 
 



REBALANS PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2017

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

184 - PR17
sprejeti proračun

2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks2017

(2)-(1)
Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.036.765,633.224.166,003.284.417,00 63,262,0-60.251,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.900.838,572.900.151,002.843.451,00 65,566,956.700,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.813.049,772.682.051,002.659.451,00 67,668,222.600,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.595.650,002.374.151,002.374.151,00 67,267,20,00
7000 Dohodnina 1.595.650,002.374.151,002.374.151,00 67,267,20,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.595.650,002.374.151,002.374.151,00 67,267,20,00

703 Davki na premoženje 151.765,44212.900,00206.300,00 71,373,66.600,00
7030 Davki na nepremičnine 111.556,20160.400,00159.400,00 69,670,01.000,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.107,463.500,003.500,00 31,631,60,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.355,665.500,005.500,00 24,724,70,00
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 1,280,000,00 ------0,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 54.054,0075.000,0075.000,00 72,172,10,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 53.760,3575.000,0075.000,00 71,771,70,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.277,451.400,00400,00 91,3319,41.000,00

7031 Davki na premičnine 0,140,00400,00 ---0,0-400,00
703100 Davek na vodna plovila 0,130,00400,00 ---0,0-400,00
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,010,000,00 ------0,00

7032 Davki na dediščine in darila 8.817,4910.000,005.000,00 88,2176,45.000,00
703200 Davek na dediščine in darila 8.817,8710.000,005.000,00 88,2176,45.000,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov -0,380,000,00 ------0,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 31.391,6142.500,0041.500,00 73,975,61.000,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 6.531,837.500,006.500,00 87,1100,51.000,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 24.851,2135.000,0035.000,00 71,071,00,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 8,570,000,00 ------0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

184 - PR17
sprejeti proračun

2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks2017

(2)-(1)
Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 71.681,2694.000,0078.000,00 76,391,916.000,00
7044 Davki na posebne storitve 1.500,022.000,001.000,00 75,0150,01.000,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.500,022.000,001.000,00 75,0150,01.000,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 70.181,2492.000,0077.000,00 76,391,115.000,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 33.415,2042.000,0042.000,00 79,679,60,00
704704 Turistična taksa 27.284,7635.000,0020.000,00 78,0136,415.000,00
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 5.828,256.000,006.000,00 97,197,10,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.653,039.000,009.000,00 40,640,60,00

706 Drugi davki in prispevki -6.046,931.000,001.000,00 ------0,00
7060 Drugi davki in prispevki -6.046,931.000,001.000,00 ------0,00

706099 Drugi davki in prispevki -6.046,931.000,001.000,00 ------0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 87.788,80218.100,00184.000,00 40,347,734.100,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 67.869,39193.100,00142.900,00 35,247,550.200,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,0084.000,0033.300,00 0,00,050.700,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 0,0084.000,0033.000,00 0,00,051.000,00
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 0,000,00300,00 ---0,0-300,00

7102 Prihodki od obresti 0,000,00500,00 ---0,0-500,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 0,000,00500,00 ---0,0-500,00

7103 Prihodki od premoženja 67.869,39109.100,00109.100,00 62,262,20,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 8.819,1715.000,0015.000,00 58,858,80,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 11.662,2915.000,0015.000,00 77,877,80,00
710304 Prihodki od drugih najemnin 47.323,0476.600,0076.600,00 61,861,80,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 0,002.000,002.000,00 0,00,00,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 64,89500,00500,00 13,013,00,00

711 Takse in pristojbine 2.173,623.000,003.000,00 72,572,50,00
7111 Upravne takse in pristojbine 2.173,623.000,003.000,00 72,572,50,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 2.173,623.000,003.000,00 72,572,50,00

712 Globe in druge denarne kazni 4.511,348.000,008.000,00 56,456,40,00
7120 Globe in druge denarne kazni 4.511,348.000,008.000,00 56,456,40,00

712001 Globe za prekrške 455,001.000,001.000,00 45,545,50,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 4.056,347.000,007.000,00 58,058,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

184 - PR17
sprejeti proračun

2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks2017

(2)-(1)
Razlika

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,000,00100,00 ---0,0-100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,000,00100,00 ---0,0-100,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,000,00100,00 ---0,0-100,00

714 Drugi nedavčni prihodki 13.234,4514.000,0030.000,00 94,544,1-16.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 13.234,4514.000,0030.000,00 94,544,1-16.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 0,840,0020.000,00 ---0,0-20.000,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 13.233,6114.000,0010.000,00 94,5132,34.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,0040.000,00145.000,00 0,00,0-105.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,000,0025.000,00 ---0,0-25.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,000,0025.000,00 ---0,0-25.000,00

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 0,000,0025.000,00 ---0,0-25.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,0040.000,00120.000,00 0,00,0-80.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0040.000,00120.000,00 0,00,0-80.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0040.000,00120.000,00 0,00,0-80.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,000,0030.000,00 ---0,0-30.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,000,0030.000,00 ---0,0-30.000,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,000,0030.000,00 ---0,0-30.000,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,000,0030.000,00 ---0,0-30.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 135.927,06284.015,00265.966,00 47,951,118.049,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 135.927,06284.015,00265.966,00 47,951,118.049,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 120.196,82264.015,00245.966,00 45,548,918.049,00
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 24.144,0035.000,0016.951,00 69,0142,418.049,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 55.237,00186.015,00216.015,00 29,725,6-30.000,00
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 40.815,8243.000,0013.000,00 94,9314,030.000,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 15.730,2420.000,0020.000,00 78,778,70,00
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 13.707,3915.000,0015.000,00 91,491,40,00
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.022,855.000,005.000,00 40,540,50,00

Stran 3 od 13



v EUR
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(3)/(1)
Indeks2017

(2)-(1)
Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.086.782,703.441.527,873.102.439,00 60,667,3339.088,87
40 TEKOČI ODHODKI 690.910,27996.001,87921.573,00 69,475,074.428,87
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 154.782,97229.959,00230.639,00 67,367,1-680,00

4000 Plače in dodatki 127.969,08192.430,00202.300,00 66,563,3-9.870,00
400000 Osnovne plače 119.403,41179.100,00188.900,00 66,763,2-9.800,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.950,6012.400,0013.400,00 64,159,3-1.000,00
400004 Drugi dodatki 615,07930,000,00 66,1---930,00

4001 Regres za letni dopust 7.284,387.290,006.750,00 99,9107,9540,00
400100 Regres za letni dopust 7.284,387.290,006.750,00 99,9107,9540,00

4002 Povračila in nadomestila 6.168,309.900,009.900,00 62,362,30,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.385,208.450,008.450,00 63,763,70,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 783,101.450,001.450,00 54,054,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.162,888.300,000,00 62,2---8.300,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.162,888.300,000,00 62,2---8.300,00

4004 Sredstva za nadurno delo 306,29350,000,00 87,5---350,00
400400 Sredstva za nadurno delo 306,29350,000,00 87,5---350,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 7.603,2811.400,0011.400,00 66,766,70,00
400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 7.603,2811.400,0011.400,00 66,766,70,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 288,76289,00289,00 99,999,90,00
400900 Jubilejne nagrade 288,76289,00289,00 99,999,90,00
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.973,3535.307,0034.637,00 65,166,3670,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.225,7418.800,0018.800,00 65,065,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.225,7418.800,0018.800,00 65,065,00,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 9.690,7714.890,0014.890,00 65,165,10,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 8.974,5113.800,0013.800,00 65,065,00,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 716,261.090,001.090,00 65,765,70,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 81,07133,00133,00 61,061,00,00
401200 Prispevek za zaposlovanje 81,07133,00133,00 61,061,00,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 135,12214,00214,00 63,163,10,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo 135,12214,00214,00 63,163,10,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 840,651.270,00600,00 66,2140,1670,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 840,651.270,00600,00 66,2140,1670,00
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Razlika

402 Izdatki za blago in storitve 443.579,33639.117,00562.230,00 69,478,976.887,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50.044,6197.490,0080.640,00 51,362,116.850,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.504,687.000,007.000,00 50,150,10,00
402001 Čistilni material in storitve 8.050,7721.000,0016.000,00 38,350,35.000,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.084,447.000,007.000,00 29,829,80,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.483,465.000,005.000,00 49,749,70,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.092,426.000,004.000,00 51,577,32.000,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.292,8210.500,008.000,00 69,591,22.500,00
402007 Računalniške storitve 6.841,8516.500,0010.500,00 41,565,26.000,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.298,306.750,005.400,00 78,598,11.350,00
402009 Izdatki za reprezentanco 4.250,075.000,005.000,00 85,085,00,00
402099 Drugi splošni material in storitve 7.145,8012.740,0012.740,00 56,156,10,00

4021 Posebni material in storitve 3.002,524.200,003.400,00 71,588,3800,00
402100 Uniforme in službena obleka 763,48800,00800,00 95,495,40,00
402108 Drobni inventar 285,60300,00100,00 95,2285,6200,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.953,443.100,002.500,00 63,078,1600,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60.932,4799.327,0092.200,00 61,466,17.127,00
402200 Električna energija 22.699,4132.000,0032.000,00 70,970,90,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 25.112,1942.500,0036.500,00 59,168,86.000,00
402203 Voda in komunalne storitve 3.491,528.700,008.700,00 40,140,10,00
402204 Odvoz smeti 3.253,867.000,006.500,00 46,550,1500,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.055,273.500,003.500,00 58,758,70,00
402206 Poštnina in kurirske storitve 2.839,424.137,005.000,00 68,656,8-863,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.480,801.490,000,00 99,4---1.490,00

4023 Prevozni stroški in storitve 1.528,892.340,001.700,00 65,389,9640,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.210,941.600,001.000,00 75,7121,1600,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 0,00300,00300,00 0,00,00,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil 103,22140,00100,00 73,7103,240,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 214,73300,00300,00 71,671,60,00

4024 Izdatki za službena potovanja 1.093,301.500,001.550,00 72,970,5-50,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 22,08100,00100,00 22,122,10,00
402402 Stroški prevoza v državi 1.071,221.400,001.450,00 76,573,9-50,00

4025 Tekoče vzdrževanje 224.843,29294.090,00285.390,00 76,578,88.700,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 11.211,6515.300,0010.000,00 73,3112,15.300,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,00600,00600,00 0,00,00,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,007.000,007.000,00 71,471,40,00
402504 Zavarovalne premije za objekte 6.752,497.290,006.990,00 92,696,6300,00
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.111,292.000,002.000,00 55,655,60,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.913,254.000,004.000,00 72,872,80,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 197.854,61257.900,00254.800,00 76,777,73.100,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.897,8122.370,0020.500,00 57,762,91.870,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,002.300,002.300,00 0,00,00,00
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.094,121.670,000,00 65,5---1.670,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 10.968,9016.500,0016.500,00 66,566,50,00
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0,00100,00100,00 0,00,00,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 834,791.800,001.600,00 46,452,2200,00

4027 Kazni in odškodnine 44.569,7145.170,008.000,00 98,7557,137.170,00
402799 Druge odškodnine in kazni 44.569,7145.170,008.000,00 98,7557,137.170,00

4029 Drugi operativni odhodki 44.666,7372.630,0068.850,00 61,564,93.780,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 306,83800,00800,00 38,438,40,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.210,002.000,002.000,00 60,560,50,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.303,3410.750,0010.750,00 58,658,60,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.630,894.000,004.000,00 65,865,80,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.031,1515.300,0015.300,00 46,046,00,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.341,9310.000,0010.000,00 63,463,40,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.319,202.500,002.500,00 52,852,80,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.420,742.000,001.000,00 71,0142,11.000,00
402931 Plačila bančnih storitev 20,68500,00500,00 4,14,10,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 685,00700,00500,00 97,9137,0200,00
402999 Drugi operativni odhodki 17.396,9724.080,0021.500,00 72,380,92.580,00

403 Plačila domačih obresti 18.894,6137.688,8742.700,00 50,144,3-5.011,13
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 15.647,2027.088,8728.100,00 57,855,7-1.011,13

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00100,00100,00 0,00,00,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 15.647,2026.988,8728.000,00 58,055,9-1.011,13

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 1.746,533.200,003.200,00 54,654,60,00
403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 1.746,533.200,003.200,00 54,654,60,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.500,887.400,0011.400,00 20,313,2-4.000,00
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 1.500,882.400,002.400,00 62,562,50,00
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,005.000,009.000,00 0,00,0-4.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

184 - PR17
sprejeti proračun

2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(2)
Indeks

(3)/(1)
Indeks2017

(2)-(1)
Razlika

409 Rezerve 50.680,0153.930,0051.367,00 94,098,72.563,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 12.502,6215.000,0015.000,00 83,483,40,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 12.502,6215.000,0015.000,00 83,483,40,00

4091 Proračunska rezerva 37.729,7337.730,0035.867,00 100,0105,21.863,00
409100 Proračunska rezerva 37.729,7337.730,0035.867,00 100,0105,21.863,00

4093 Sredstva za posebne namene 447,661.200,00500,00 37,389,5700,00
409300 Sredstva proračunskih skladov 447,661.200,00500,00 37,389,5700,00

41 TEKOČI TRANSFERI 620.374,481.167.471,001.135.731,00 53,154,631.740,00

410 Subvencije 11.790,6327.400,0022.300,00 43,052,95.100,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 1.067,741.800,001.800,00 59,359,30,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.067,741.800,001.800,00 59,359,30,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.722,8925.600,0020.500,00 41,952,35.100,00
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 237,772.500,002.500,00 9,59,50,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,002.000,002.000,00 0,00,00,00
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 1.500,004.000,004.000,00 37,537,50,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.985,1217.100,0012.000,00 52,574,95.100,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 129.004,80275.000,00249.000,00 46,951,826.000,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 3.600,006.600,006.600,00 54,654,60,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 3.600,006.600,006.600,00 54,654,60,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.854,633.000,003.000,00 61,861,80,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.854,633.000,003.000,00 61,861,80,00

4119 Drugi transferi posameznikom 123.550,17265.400,00239.400,00 46,651,626.000,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo 34.338,8291.000,0078.000,00 37,744,013.000,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0,00100,00100,00 0,00,00,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 35.387,0170.000,0070.000,00 50,650,60,00
411920 Subvencioniranje stanarin 15.455,0623.000,0014.000,00 67,2110,49.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 14.354,9435.000,0035.000,00 41,041,00,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 24.014,3446.300,0042.300,00 51,956,84.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.257,0093.640,0093.640,00 20,620,60,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.257,0093.640,0093.640,00 20,620,60,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.257,0093.640,0093.640,00 20,620,60,00
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
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413 Drugi tekoči domači transferi 460.322,05771.431,00770.791,00 59,759,7640,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 19.355,7036.000,0036.000,00 53,853,80,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 19.355,7036.000,0036.000,00 53,853,80,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 440.966,35735.431,00734.791,00 60,060,0640,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 280.499,32448.829,00448.189,00 62,562,6640,00
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 45.708,7772.550,0072.550,00 63,063,00,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 114.758,26214.052,00214.052,00 53,653,60,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 725.497,951.208.120,00975.200,00 60,174,4232.920,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 725.497,951.208.120,00975.200,00 60,174,4232.920,00

4202 Nakup opreme 1.558,103.500,003.500,00 44,544,50,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.558,102.000,002.000,00 77,977,90,00
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,001.500,001.500,00 0,00,00,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 225.296,83330.983,00221.000,00 68,1101,9109.983,00
420401 Novogradnje 34.945,51101.573,0068.500,00 34,451,033.073,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 190.351,32229.410,00152.500,00 83,0124,876.910,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 452.110,62744.600,00652.700,00 60,769,391.900,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 452.110,62744.600,00652.700,00 60,769,391.900,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 5.694,0014.500,0041.000,00 39,313,9-26.500,00
420600 Nakup zemljišč 5.694,0014.500,0041.000,00 39,313,9-26.500,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40.838,40114.537,0057.000,00 35,771,757.537,00
420800 Študija o izvedljivosti projekta 2.695,4318.377,0022.000,00 14,712,3-3.623,00
420801 Investicijski nadzor 0,0020.000,000,00 0,0---20.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 38.142,9776.160,0035.000,00 50,1109,041.160,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.000,0069.935,0069.935,00 71,571,50,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 50.000,0067.700,0067.700,00 73,973,90,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0052.500,0052.500,00 95,295,20,00
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0052.500,0052.500,00 95,295,20,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0012.200,0012.200,00 0,00,00,00
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0012.200,0012.200,00 0,00,00,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,003.000,003.000,00 0,00,00,00
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,003.000,003.000,00 0,00,00,00
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,002.235,002.235,00 0,00,00,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,002.235,002.235,00 0,00,00,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,002.235,002.235,00 0,00,00,00
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Razlika

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-217.361,87 -50.017,07181.978,00 23,0----399.339,87

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-179.673,00 -31.122,46224.178,00 17,3----403.851,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

736.678,13 589.553,82786.147,00 80,075,0-49.468,87
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(2)-(1)
Razlika

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

0,000,000,00 ------0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ------0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ------0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ------0,00
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ------0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ------0,00
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

184 - PR17
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187 - RE08
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1-8  2017
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(3)/(1)
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(2)-(1)
Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 216.523,002.036.523,0076.523,00 10,6283,01.960.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 216.523,002.036.523,0076.523,00 10,6283,01.960.000,00
500 Domače zadolževanje 216.523,002.036.523,0076.523,00 10,6283,01.960.000,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,001.960.000,000,00 0,0---1.960.000,00
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 0,001.560.000,000,00 0,0---1.560.000,00
500199 ***Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,00400.000,000,00 0,0---400.000,00

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 140.000,000,000,00 ------0,00
500200 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - kratkoročni krediti 140.000,000,000,00 ------0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 76.523,0076.523,0076.523,00 100,0100,00,00
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 76.523,0076.523,0076.523,00 100,0100,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 120.124,901.819.161,13258.501,00 6,646,51.560.660,13
55 ODPLAČILA DOLGA 120.124,901.819.161,13258.501,00 6,646,51.560.660,13

550 Odplačila domačega dolga 120.124,901.819.161,13258.501,00 6,646,51.560.660,13
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 114.380,981.616.523,83217.101,00 7,152,71.399.422,83

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,00140.000,001,00 0,00,0139.999,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 114.380,981.476.523,83217.100,00 7,852,71.259.423,83

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 5.743,92202.637,3041.400,00 2,813,9161.237,30
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 5.743,92118.637,308.400,00 4,868,4110.237,30
550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 0,0084.000,0033.000,00 0,00,051.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

0,00 46.381,030,00 ------0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 217.361,87 96.398,10-181.978,00 44,4---399.339,87

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 217.361,87 50.017,07-181.978,00 23,0---399.339,87

22.593,15XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 22.593,1522.593,15
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine MOzirje za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2017

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2010 Občinski svet 10.890,6729.860,0029.860,00 36,5 36,50,00

10.890,6701 POLITIČNI SISTEM 29.860,0029.860,00 36,5 36,50,00
10.890,670101 Politični sistem 29.860,0029.860,00 36,5 36,50,00

10.890,6701019001 Dejavnost občinskega sveta 29.860,0029.860,00 36,5 36,50,00
3.019,1901019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.000,006.000,00 50,3 50,30,00(N)

368,25402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 36,8 36,80,00
2.650,94402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.000,005.000,00 53,0 53,00,00

0,0001019005 Politične stranke 9.610,009.610,00 0,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.610,009.610,00 0,0 0,00,00

3.744,4901019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 41,6 41,60,00(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00
3.744,49402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.000,008.000,00 46,8 46,80,00

4.126,9901019014 Občinski praznik 5.250,005.250,00 78,6 78,60,00(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,0 100,00,00
2.876,99402999 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 71,9 71,90,00

Stran: 1 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2020 Nadzorni odbor 635,722.300,002.300,00 27,6 27,60,00

635,7201 POLITIČNI SISTEM 2.300,002.300,00 27,6 27,60,00
635,720101 Politični sistem 2.300,002.300,00 27,6 27,60,00

635,7201019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.300,002.300,00 27,6 27,60,00
635,7201019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 27,6 27,60,00(N)

635,72402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 27,6 27,60,00

Stran: 2 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2030 Župan 91.002,11114.150,00111.687,00 81,5 79,72.463,00

40.322,1001 POLITIČNI SISTEM 60.220,0060.320,00 66,9 67,0-100,00
40.322,100101 Politični sistem 60.220,0060.320,00 66,9 67,0-100,00

40.322,1001019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.220,0060.320,00 66,9 67,0-100,00
38.890,6901019007 Plače 57.720,0057.820,00 67,3 67,4-100,00(N)

23.366,79400000 Osnovne plače 35.000,0035.000,00 66,8 66,80,00
1.996,84400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.900,002.900,00 68,9 68,90,00

600,00400100 Regres za letni dopust 600,00450,00 133,3 100,0150,00
549,12400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 64,6 64,60,00

7.603,28400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.400,0011.400,00 66,7 66,70,00
2.244,67401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.350,003.350,00 67,0 67,00,00
1.663,84401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 66,6 66,60,00

134,40401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 200,00200,00 67,2 67,20,00
15,20401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 50,7 50,70,00
25,36401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 63,4 63,40,00

126,14401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 200,00100,00 126,1 63,1100,00
565,05402402 Stroški prevoza v državi 650,001.000,00 56,5 86,9-350,00

1.431,4101019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 57,3 57,30,00(N)

1.216,03402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 60,8 60,80,00
215,38402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 43,1 43,10,00

50.680,0123 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 53.930,0051.367,00 98,7 94,02.563,00
38.177,392302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.930,0036.367,00 105,0 98,12.563,00

38.177,3923029001 Rezerva občine 38.930,0036.367,00 105,0 98,12.563,00
38.177,3923029001 Rezerva 38.930,0036.367,00 105,0 98,12.563,00(N)

37.729,73409100 Proračunska rezerva 37.730,0035.867,00 105,2 100,01.863,00
447,66409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,00500,00 89,5 37,3700,00

Stran: 3 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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184 - PR17
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Indeks

(2)-(1)
Razlika

12.502,622303 Splošna proračunska rezervacija 15.000,0015.000,00 83,4 83,40,00

12.502,6223039001 Splošna proračunska rezervacija 15.000,0015.000,00 83,4 83,40,00
12.502,6223039001 Rezervacije 15.000,0015.000,00 83,4 83,40,00(N)

12.502,62409000 Splošna proračunska rezervacija 15.000,0015.000,00 83,4 83,40,00

Stran: 4 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR
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2040 Uprava 211.391,71345.326,00333.879,00 63,3 61,211.447,00

211.391,7106 LOKALNA SAMOUPRAVA 345.326,00333.879,00 63,3 61,211.447,00
211.391,710603 Dejavnost občinske uprave 345.326,00333.879,00 63,3 61,211.447,00

127.257,7406039001 Administracija občinske uprave 192.719,00199.079,00 63,9 66,0-6.360,00
125.328,8506039002 Plače 189.379,00189.379,00 66,2 66,20,00(N)

86.240,29400000 Osnovne plače 131.200,00141.000,00 61,2 65,7-9.800,00
5.953,76400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.500,0010.500,00 56,7 62,7-1.000,00

615,07400004 Drugi dodatki 930,000,00 --- 66,1930,00
5.344,38400100 Regres za letni dopust 5.350,005.000,00 106,9 99,9350,00
3.827,39400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.300,006.300,00 60,8 60,80,00

524,40400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 700,00700,00 74,9 74,90,00
5.162,88400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 8.300,000,00 --- 62,28.300,00

306,29400400 Sredstva za nadurno delo 350,000,00 --- 87,5350,00
288,76400900 Jubilejne nagrade 289,00289,00 99,9 99,90,00

8.697,65401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.500,0013.500,00 64,4 64,40,00
6.447,07401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.000,0010.000,00 64,5 64,50,00

520,84401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 800,00800,00 65,1 65,10,00
59,01401200 Prispevek za zaposlovanje 90,0090,00 65,6 65,60,00
98,30401300 Prispevek za starševsko varstvo 150,00150,00 65,5 65,50,00

714,51401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.070,00500,00 142,9 66,8570,00
22,08402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 22,1 22,10,00

506,17402402 Stroški prevoza v državi 750,00450,00 112,5 67,5300,00

1.528,8906039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,001.700,00 89,9 65,3640,00(N)

1.210,94402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.000,00 121,1 75,7600,00
0,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 0,0 0,00,00

103,22402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00100,00 103,2 73,740,00
214,73402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 71,6 71,60,00

400,0006039007 Kazni in odškodnine 1.000,008.000,00 5,0 40,0-7.000,00(N)

400,00402799 Druge odškodnine in kazni 1.000,008.000,00 5,0 40,0-7.000,00

Stran: 5 od 27



A. Bilanca odhodkov
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84.133,9706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 152.607,00134.800,00 62,4 55,117.807,00
285,6006039009 Posebni material in storitve 1.100,001.100,00 26,0 26,00,00(N)

285,60402108 Drobni inventar 300,00100,00 285,6 95,2200,00
0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 800,001.000,00 0,0 0,0-200,00

6.379,4406039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.637,0019.500,00 32,7 34,2-863,00(N)

954,04402200 Električna energija 5.500,005.500,00 17,4 17,40,00
230,73402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 9,2 9,20,00
322,86402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 16,1 16,10,00
192,50402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 12,8 12,80,00

1.839,89402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 61,3 61,30,00
2.839,42402206 Poštnina in kurirske storitve 4.137,005.000,00 56,8 68,6-863,00

9.233,4306039011 Tekoče vzdrževanje 13.600,0014.000,00 66,0 67,9-400,00(N)

1.410,40402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.300,002.000,00 70,5 42,71.300,00
2.009,53402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.000,00 100,5 87,4300,00
1.111,29402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 55,6 55,60,00
2.913,25402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 72,8 72,80,00
1.788,96402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,004.000,00 44,7 89,5-2.000,00

1.928,9106039012 Najemnine in zakupnine 3.570,001.700,00 113,5 54,01.870,00(N)

1.094,12402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,000,00 --- 65,51.670,00
0,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 100,00100,00 0,0 0,00,00

834,79402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.800,001.600,00 52,2 46,4200,00

32.074,3006039013 Drugi operativni stroški 48.000,0044.300,00 72,4 66,83.700,00(N)

306,83402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 800,00800,00 38,4 38,40,00
1.210,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 60,5 60,50,00
5.053,34402902 Plačila po podjemnih pogodbah 9.500,009.500,00 53,2 53,20,00
2.630,89402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 65,8 65,80,00
6.341,93402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 63,4 63,40,00
1.319,20402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 52,8 52,80,00
1.420,74402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,001.000,00 142,1 71,01.000,00

20,68402931 Plačila bančnih storitev 500,00500,00 4,1 4,10,00
685,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00500,00 137,0 97,9200,00

13.085,69402999 Drugi operativni odhodki 16.000,0013.500,00 96,9 81,82.500,00

Stran: 6 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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184 - PR17
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(3)/(2)
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(2)-(1)
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1.558,1006039017 Nakup opreme 3.500,003.500,00 44,5 44,50,00(N)

1.558,10420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 77,9 77,90,00
0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 0,0 0,00,00

32.674,1906039018 Pisarniški in splošni material 64.200,0050.700,00 64,5 50,913.500,00(N)

3.136,43402000 Pisarniški material in storitve 5.000,005.000,00 62,7 62,70,00
3.894,06402001 Čistilni material in storitve 10.000,007.000,00 55,6 38,93.000,00
1.132,62402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 28,3 28,30,00
2.483,46402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 49,7 49,70,00
3.092,42402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,004.000,00 77,3 51,52.000,00
7.292,82402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,008.000,00 91,2 69,52.500,00
6.841,85402007 Računalniške storitve 16.500,0010.500,00 65,2 41,56.000,00

244,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 14,4 14,40,00
3.034,04402009 Izdatki za reprezentanco 3.000,003.000,00 101,1 101,10,00
1.522,49402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 60,9 60,90,00

Stran: 7 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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184 - PR17
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 767.674,401.056.011,871.017.700,00 75,4 72,738.311,87

16.898,2111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 35.600,0035.600,00 47,5 47,50,00
500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 8.900,008.900,00 5,6 5,60,00

0,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000,002.000,00 0,0 0,00,00
0,0011029001 Sofinanciranje okoljskih investicij 2.000,002.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,002.000,00 0,0 0,00,00

500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.900,003.900,00 12,8 12,80,00
500,0011029002 Društva 3.000,003.000,00 16,7 16,70,00(N)

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 16,7 16,70,00

0,0011029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00900,00 0,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 0,0 0,00,00

0,0011029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00
0,0011029006 Ukrepi za izboljšanje kmetijskih zemljišč 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00

0,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000,002.000,00 0,0 0,00,00
0,0011029007 Intervencije za vzpodb. kmetijstva 2.000,002.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,00 0,0 0,00,00

0,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 0,0 0,00,00

0,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 0,0 0,00,00
0,0011039001 Izobraževanje za kmetijstvo 900,00900,00 0,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 0,0 0,00,00

0,0011039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 0,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 0,0 0,00,00
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16.398,211104 Gozdarstvo 24.000,0024.000,00 68,3 68,30,00

16.398,2111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 24.000,0024.000,00 68,3 68,30,00
16.398,2111049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 24.000,0024.000,00 68,3 68,30,00(N)

16.398,21420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.000,0024.000,00 68,3 68,30,00

711.740,2313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 950.620,00918.400,00 77,5 74,932.220,00
711.740,231302 Cestni promet in infrastruktura 950.620,00918.400,00 77,5 74,932.220,00

330.125,3713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 391.120,00364.400,00 90,6 84,426.720,00
189.802,1213029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 244.000,00240.000,00 79,1 77,84.000,00(N)

189.802,12402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 244.000,00240.000,00 79,1 77,84.000,00

4.617,0613029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 46,2 46,20,00(N)

4.617,06402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 46,2 46,20,00

129.081,5713029003 Sanacija cest po neurjih 130.000,00110.000,00 117,4 99,320.000,00(N)

129.081,57420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 130.000,00110.000,00 117,4 99,320.000,00

3.911,6313029004 Izdelava zaščitnih ograj 4.000,002.000,00 195,6 97,82.000,00(N)

3.911,63420401 Novogradnje 4.000,002.000,00 195,6 97,82.000,00

0,0013029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 580,00500,00 0,0 0,080,00(N)

0,00402999 Drugi operativni odhodki 580,00500,00 0,0 0,080,00

2.712,9913029006 Cestna inšpekcija 2.540,001.900,00 142,8 106,8640,00(N)

2.133,69413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.140,001.500,00 142,3 99,7640,00
579,30413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00400,00 144,8 144,80,00

376.860,2913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 554.500,00549.000,00 68,6 68,05.500,00
1.500,0013029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 11.000,0011.000,00 13,6 13,60,00(N)

1.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.000,0011.000,00 13,6 13,60,00
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57.630,3713029068 Krožišče GAJ Mozirje 75.000,0075.000,00 76,8 76,80,00(N)

44.169,71402799 Druge odškodnine in kazni 44.170,000,00 --- 100,044.170,00
0,00420401 Novogradnje 5.460,0035.000,00 0,0 0,0-29.540,00
0,00420600 Nakup zemljišč 0,0035.000,00 0,0 ----35.000,00

13.460,66420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 25.370,005.000,00 269,2 53,120.370,00

299.287,0413029075 Modernizacija cesta Lepa Njiva 445.000,00445.000,00 67,3 67,30,00(N)

299.287,04420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 445.000,00445.000,00 67,3 67,30,00

0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 5.000,0010.000,00 0,0 0,0-5.000,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,0010.000,00 0,0 0,0-5.000,00

18.442,8813129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,008.000,00 230,5 99,710.500,00(N)

18.442,88420401 Novogradnje 18.500,008.000,00 230,5 99,710.500,00

4.754,5713029004 Cestna razsvetljava 5.000,005.000,00 95,1 95,10,00
4.754,5713029073 JR menjava svetilk 5.000,005.000,00 95,1 95,10,00(N)

4.754,57420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 95,1 95,10,00

20.141,3514 GOSPODARSTVO 32.103,0021.000,00 95,9 62,711.103,00
1.500,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.000,004.000,00 37,5 37,50,00

1.500,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.000,004.000,00 37,5 37,50,00
1.500,0014029003 Promocija občine Mozirje 4.000,004.000,00 37,5 37,50,00(N)

1.500,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 4.000,004.000,00 37,5 37,50,00

18.641,351403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 28.103,0017.000,00 109,7 66,311.103,00

18.641,3514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 28.103,0017.000,00 109,7 66,311.103,00
9.850,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 70,4 70,40,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,0 100,00,00
5.850,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 58,5 58,50,00
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8.791,3514139009 Turistična infrastruktura 14.103,003.000,00 293,0 62,311.103,00(N)

113,00420401 Novogradnje 113,003.000,00 3,8 100,0-2.887,00
8.678,35420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.990,000,00 --- 62,013.990,00

18.894,6122 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.688,8742.700,00 44,3 50,1-5.011,13
18.894,612201 Servisiranje javnega dolga 37.688,8742.700,00 44,3 50,1-5.011,13

18.894,6122019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8742.700,00 44,3 50,1-5.011,13
18.894,6122019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8742.700,00 44,3 50,1-5.011,13(N)

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 100,00100,00 0,0 0,00,00
15.647,20403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 26.988,8728.000,00 55,9 58,0-1.011,13

1.746,53403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 3.200,003.200,00 54,6 54,60,00
1.500,88403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.400,002.400,00 62,5 62,50,00

0,00403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.000,009.000,00 0,0 0,0-4.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 320.952,76665.117,00391.990,00 81,9 48,3273.127,00

57.428,4707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 74.100,0073.000,00 78,7 77,51.100,00
57.428,470703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 74.100,0073.000,00 78,7 77,51.100,00

2.016,4707039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.500,003.400,00 59,3 44,81.100,00
2.016,4707039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.500,003.400,00 59,3 44,81.100,00(N)

1.646,47402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.600,00500,00 329,3 102,91.100,00
370,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.900,002.900,00 12,8 12,80,00

55.412,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 69.600,0069.600,00 79,6 79,60,00
1.200,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 8,8 8,80,00(N)

1.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 8,8 8,80,00

4.212,0007039004 Poraba požarne takse 6.000,006.000,00 70,2 70,20,00(N)

4.212,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 70,2 70,20,00

50.000,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 50.000,0050.000,00 100,0 100,00,00(N)

50.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0050.000,00 100,0 100,00,00

199.738,8515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 451.977,00196.200,00 101,8 44,2255.777,00
186.133,021502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 430.477,00155.700,00 119,6 43,2274.777,00

217,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 16.000,0014.700,00 1,5 1,41.300,00
0,0015029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.200,0012.200,00 0,0 0,00,00(N)

0,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,00 0,0 0,00,00

0,0015029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00

217,5015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.800,001.500,00 14,5 7,81.300,00(N)

217,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.800,001.500,00 14,5 7,81.300,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

184.434,7215029002 Ravnanje z odpadno vodo 412.987,00141.000,00 130,8 44,7271.987,00
184.434,7215029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 401.987,00130.000,00 141,9 45,9271.987,00(N)

0,00420401 Novogradnje 50.000,000,00 --- 0,050.000,00
183.057,72420402 Rekonstrukcije in adaptacije 205.610,00130.000,00 140,8 89,075.610,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 120.000,000,00 --- 0,0120.000,00
1.377,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.377,000,00 --- 100,01.377,00

0,00420801 Investicijski nadzor 20.000,000,00 --- 0,020.000,00
0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,000,00 --- 0,05.000,00

0,0015029007 Kanalizacijski sistemi - ale ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 0,0 0,00,00

0,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00

1.480,8015029003 Izboljšanje stanja okolja 1.490,000,00 --- 99,41.490,00
1.480,8015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1.490,000,00 --- 99,41.490,00(N)

1.480,80402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.490,000,00 --- 99,41.490,00

11.196,201504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 16.000,0035.000,00 32,0 70,0-19.000,00

11.196,2015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 16.000,0035.000,00 32,0 70,0-19.000,00
5.502,2015049002 Sanacija plazov 10.000,0030.000,00 18,3 55,0-20.000,00(N)

5.502,20420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,0030.000,00 18,3 55,0-20.000,00

5.694,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 6.000,005.000,00 113,9 94,91.000,00(N)

5.694,00420600 Nakup zemljišč 6.000,005.000,00 113,9 94,91.000,00

2.409,631506 Splošne okoljevarstvene storitve 5.500,005.500,00 43,8 43,80,00

2.409,6315069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 5.500,005.500,00 43,8 43,80,00
1.729,1015069001 Kounalna inšpekcija 4.500,004.500,00 38,4 38,40,00(N)

1.402,46413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.500,003.500,00 40,1 40,10,00
326,64413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.000,00 32,7 32,70,00
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A. Bilanca odhodkov
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2060 - Urad za okolje in prostor
184 - PR17

sprejeti proračun
2017
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predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

680,5315069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.000,001.000,00 68,1 68,10,00(N)

680,53411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,001.000,00 68,1 68,10,00

63.785,4416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

139.040,00122.790,00 52,0 45,916.250,00

38.727,291602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 85.950,0077.700,00 49,8 45,18.250,00

6.372,7316029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 17.050,0015.700,00 40,6 37,41.350,00
1.318,4316029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 12.000,0012.000,00 11,0 11,00,00(N)

1.318,43420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,0012.000,00 11,0 11,00,00

5.054,3016129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 5.050,003.700,00 136,6 100,11.350,00(N)

5.054,30402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.050,003.700,00 136,6 100,11.350,00

32.354,5616029003 Prostorsko načrtovanje 68.900,0062.000,00 52,2 47,06.900,00
7.365,4816029003 Urbanistično svetovanje 20.000,0020.000,00 36,8 36,80,00(N)

6.982,75413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 18.000,0018.000,00 38,8 38,80,00
382,73413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 19,1 19,10,00

16.003,9616029006 Prostorsko načrtovanje 31.800,0030.000,00 53,4 50,31.800,00(N)

16.003,96420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 31.800,0030.000,00 53,4 50,31.800,00

8.985,1216029014 Tekoči odhodki SA-ŠA ORA, RRA 17.100,0012.000,00 74,9 52,55.100,00(N)

8.985,12410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.100,0012.000,00 74,9 52,55.100,00

21.041,481603 Komunalna dejavnost 31.800,0031.800,00 66,2 66,20,00

3.389,2716039001 Oskrba z vodo 6.800,006.800,00 49,8 49,80,00
1.067,7416039003 Vodovod Lepa Njiva 1.800,001.800,00 59,3 59,30,00(N)

1.067,74410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800,001.800,00 59,3 59,30,00

2.321,5316039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 5.000,005.000,00 46,4 46,40,00(N)

2.321,53420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 46,4 46,40,00
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2.472,8316039003 Objekti za rekreacijo 7.000,007.000,00 35,3 35,30,00
2.472,8316039008 Objekti za rekreacijo 7.000,007.000,00 35,3 35,30,00(N)

507,60402203 Voda in komunalne storitve 3.000,003.000,00 16,9 16,90,00
1.965,23411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.000,004.000,00 49,1 49,10,00

15.179,3816039005 Druge komunalne dejavnosti 18.000,0018.000,00 84,3 84,30,00
15.179,3816039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 18.000,0018.000,00 84,3 84,30,00(N)

15.179,38402200 Električna energija 18.000,0018.000,00 84,3 84,30,00

960,511605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.750,005.750,00 16,7 16,70,00

960,5116059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.750,005.750,00 16,7 16,70,00
951,8216059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 31,7 31,70,00(N)

951,82402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 31,7 31,70,00

8,6916059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 0,8 0,80,00(N)

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00 0,0 0,00,00
8,69402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 1,9 1,90,00

0,0016059005 Invest. vzdrževanje 1.700,001.700,00 0,0 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.700,001.700,00 0,0 0,00,00

3.056,161606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

15.540,007.540,00 40,5 19,78.000,00

3.056,1616069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.040,006.540,00 46,7 43,4500,00
1.444,7316069001 Pokopališče Mozirje 4.270,004.270,00 33,8 33,80,00(N)

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,00600,00 0,0 0,00,00
741,49402200 Električna energija 1.000,001.000,00 74,2 74,20,00
131,31402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 52,5 52,50,00
437,65402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 21,9 21,90,00
134,28402504 Zavarovalne premije za objekte 120,00120,00 111,9 111,90,00

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 0,0 0,00,00
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1.611,4316069002 Pokopališče Šmihel 2.270,001.770,00 91,0 71,0500,00(N)

0,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 0,0 0,00,00
1.477,16402204 Odvoz smeti 2.000,001.500,00 98,5 73,9500,00

134,27402504 Zavarovalne premije za objekte 120,00120,00 111,9 111,90,00

0,0016169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 500,00500,00 0,0 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 500,00500,00 0,0 0,00,00

0,0016069002 Nakup zemljišč 8.500,001.000,00 0,0 0,07.500,00
0,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 8.500,001.000,00 0,0 0,07.500,00(N)

0,00420600 Nakup zemljišč 8.500,001.000,00 0,0 0,07.500,00
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 684.235,331.228.763,001.215.023,00 56,3 55,713.740,00

532,7905 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.135,002.135,00 25,0 25,00,00
532,790502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.135,002.135,00 25,0 25,00,00

532,7905029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.135,002.135,00 25,0 25,00,00
532,7905029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 59,2 59,20,00(N)

532,79411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 59,2 59,20,00

0,0005029002 Regijsko študijsko središče 1.235,001.235,00 0,0 0,00,00(N)

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.235,001.235,00 0,0 0,00,00

17.347,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 22.767,0021.927,00 79,1 76,2840,00
17.347,001003 Aktivna politika zaposlovanja 22.767,0021.927,00 79,1 76,2840,00

17.347,0010039001 Povečanje zaposljivosti 22.767,0021.927,00 79,1 76,2840,00
17.347,0010039002 Javna dela - vir občina M ozirje 22.767,0021.927,00 79,1 76,2840,00(N)

9.796,33400000 Osnovne plače 12.900,0012.900,00 75,9 75,90,00
1.340,00400100 Regres za letni dopust 1.340,001.300,00 103,1 100,040,00
1.008,69400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.300,001.300,00 77,6 77,60,00

258,70400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 750,00750,00 34,5 34,50,00
1.283,42401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.950,001.950,00 65,8 65,80,00

863,60401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.300,001.300,00 66,4 66,40,00
61,02401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 90,0090,00 67,8 67,80,00
6,86401200 Prispevek za zaposlovanje 13,0013,00 52,8 52,80,00

11,46401300 Prispevek za starševsko varstvo 24,0024,00 47,8 47,80,00
763,48402100 Uniforme in službena obleka 800,00800,00 95,4 95,40,00

1.953,44402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300,001.500,00 130,2 84,9800,00

Stran: 17 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

25.215,4617 ZDRAVSTVENO VARSTVO 57.900,0052.000,00 48,5 43,65.900,00
341,601702 Primarno zdravstvo 12.900,0011.000,00 3,1 2,71.900,00

341,6017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.900,0011.000,00 3,1 2,71.900,00
341,6017029001 Obnova zdravstvenega doma Mozirje 2.900,001.000,00 34,2 11,81.900,00(N)

341,60420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.900,001.000,00 34,2 11,81.900,00

0,0017029002 Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 10.000,0010.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 0,0 0,00,00

24.873,861707 Drugi programi na področju zdravstva 45.000,0041.000,00 60,7 55,34.000,00

19.355,7017079001 Nujno zdravstveno varstvo 36.000,0036.000,00 53,8 53,80,00
19.355,7017079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 36.000,0036.000,00 53,8 53,80,00(N)

19.355,70413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 36.000,0036.000,00 53,8 53,80,00

5.518,1617079002 Mrliško ogledna služba 9.000,005.000,00 110,4 61,34.000,00
5.518,1617079002 Mrliško ogl. služba 9.000,005.000,00 110,4 61,34.000,00(N)

5.518,16411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,005.000,00 110,4 61,34.000,00

102.284,3918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 198.358,00224.358,00 45,6 51,6-26.000,00
7.843,901802 Ohranjanje kulturne dediščine 14.000,0014.000,00 56,0 56,00,00

7.843,9018029002 Premična kulturna dediščina 14.000,0014.000,00 56,0 56,00,00
875,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 58,3 58,30,00(N)

875,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 58,3 58,30,00

6.968,9018029004 Najemnina prostora stalne zbirke 12.500,0012.500,00 55,8 55,80,00(N)

6.968,90402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.500,0012.500,00 55,8 55,80,00
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84.043,491803 Programi v kulturi 153.558,00149.558,00 56,2 54,74.000,00

70.303,2418039001 Knjižničarstvo in založništvo 121.528,00121.528,00 57,9 57,90,00
44.263,3118039001 Plače in prispevki v knjižnici 75.888,0075.888,00 58,3 58,30,00(N)

36.967,74413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 63.374,0063.374,00 58,3 58,30,00
7.295,57413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 12.514,0012.514,00 58,3 58,30,00

20.416,6218039002 Materialni stroški v knjižnici 35.000,0035.000,00 58,3 58,30,00(N)

20.416,62413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 35.000,0035.000,00 58,3 58,30,00

5.623,3118039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 58,3 58,30,00(N)

5.623,31402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 58,3 58,30,00

0,0018039004 Založništvo - sofinanciranje 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00

3.939,0018039003 Ljubiteljska kultura 17.530,0017.530,00 22,5 22,50,00
1.215,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 50,0 50,00,00(N)

1.215,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 50,0 50,00,00

1.224,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 10.600,0010.600,00 11,6 11,60,00(N)

1.224,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000,002.000,00 61,2 61,20,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.600,008.600,00 0,0 0,00,00

1.500,0018039007 Godba 4.500,004.500,00 33,3 33,30,00(N)

1.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 33,3 33,30,00

9.801,2518039005 Drugi programi v kulturi 14.500,0010.500,00 93,4 67,64.000,00
9.801,2518039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 12.000,008.000,00 122,5 81,74.000,00(N)

9.801,25402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.000,008.000,00 122,5 81,74.000,00

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 2.500,002.500,00 0,0 0,00,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 0,0 0,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

10.397,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 30.800,0060.800,00 17,1 33,8-30.000,00

9.410,0018059001 Programi športa 26.400,0056.400,00 16,7 35,6-30.000,00
0,0018059005 Ureditev igrišč 0,0030.000,00 0,0 ----30.000,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0030.000,00 0,0 ----30.000,00

9.410,0018059006 Dotacija Športnim društvom 26.000,0026.000,00 36,2 36,20,00(N)

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 83,3 83,30,00
4.410,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0020.000,00 22,1 22,10,00

0,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 400,00400,00 0,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00400,00 0,0 0,00,00

987,0018059002 Programi za mladino 4.400,004.400,00 22,4 22,40,00
987,0018059010 Sofinanc. programov za mladino 4.400,004.400,00 22,4 22,40,00(N)

987,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.400,004.400,00 22,4 22,40,00

465.461,6119 IZOBRAŽEVANJE 800.503,00776.503,00 59,9 58,224.000,00
320.774,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 491.946,00491.946,00 65,2 65,20,00

320.774,0019029001 Vrtci 491.946,00491.946,00 65,2 65,20,00
320.774,0019029001 Plače in prispevki - Vrtci 491.946,00491.946,00 65,2 65,20,00(N)

14.354,94411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 41,0 41,00,00
216.223,45413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 323.000,00323.000,00 66,9 66,90,00
35.817,35413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 53.946,0053.946,00 66,4 66,40,00
54.378,26413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 80.000,0080.000,00 68,0 68,00,00

110.348,791903 Primarno in sekundarno izobraževanje 217.557,00206.557,00 53,4 50,711.000,00

106.169,0319039001 Osnovno šolstvo 203.705,00192.705,00 55,1 52,111.000,00
16.752,1019039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 40.205,0040.205,00 41,7 41,70,00(N)

14.506,25413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 34.815,0034.815,00 41,7 41,70,00
2.245,85413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.390,005.390,00 41,7 41,70,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
184 - PR17

sprejeti proračun
2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

32.499,9519039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 78.400,0078.400,00 41,5 41,50,00(N)

32.499,95413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 78.400,0078.400,00 41,5 41,50,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.000,001.000,00 0,0 0,00,00

56.916,9819039012 Športna dvorana Mozirje 84.100,0073.100,00 77,9 67,711.000,00(N)

4.156,71402001 Čistilni material in storitve 11.000,009.000,00 46,2 37,82.000,00
5.824,50402200 Električna energija 7.500,007.500,00 77,7 77,70,00

24.881,46402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.000,0034.000,00 73,2 62,26.000,00
2.529,75402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 76,7 76,70,00
1.146,55402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 76,4 76,40,00
4.465,72402504 Zavarovalne premije za objekte 4.300,004.300,00 103,9 103,90,00
1.434,29402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 41,0 41,00,00

12.478,00420401 Novogradnje 13.000,0010.000,00 124,8 96,03.000,00

4.179,7619039002 Glasbeno šolstvo 13.852,0013.852,00 30,2 30,20,00
3.417,3619039014 Glasbena šola Nazarje 10.252,0010.252,00 33,3 33,30,00(N)

3.417,36413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.252,0010.252,00 33,3 33,30,00

762,4019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje 3.600,003.600,00 21,2 21,20,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,0 0,00,00
762,40413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 21,8 21,80,00

34.338,821906 Pomoči šolajočim 91.000,0078.000,00 44,0 37,713.000,00

34.338,8219069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 91.000,0078.000,00 44,0 37,713.000,00
34.338,8219069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 91.000,0078.000,00 44,0 37,713.000,00(N)

34.338,82411900 Regresiranje prevozov v šolo 91.000,0078.000,00 44,0 37,713.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
184 - PR17

sprejeti proračun
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188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

73.394,0820 SOCIALNO VARSTVO 147.100,00138.100,00 53,2 49,99.000,00
3.600,002002 Varstvo otrok in družine 6.600,006.600,00 54,6 54,60,00

3.600,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 6.600,006.600,00 54,6 54,60,00
3.600,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 6.600,006.600,00 54,6 54,60,00(N)

3.600,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.600,006.600,00 54,6 54,60,00

69.794,082004 Izvajanje programov socialnega varstva 140.500,00131.500,00 53,1 49,79.000,00

3.752,9820049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 56,0 56,00,00
3.752,9820049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 56,0 56,00,00(N)

2.282,98413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000,004.000,00 57,1 57,10,00
350,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 50,0 50,00,00

1.120,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 56,0 56,00,00

50.586,0420049003 Socialno varstvo starih 99.500,0099.500,00 50,8 50,80,00
35.387,0120049003 Sofinanciranje splošnig socialnih zavodov 70.000,0070.000,00 50,6 50,60,00(N)

35.387,01411909 Regresiranje oskrbe v domovih 70.000,0070.000,00 50,6 50,60,00

13.106,6320049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 25.000,0025.000,00 52,4 52,40,00(N)

13.106,63411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 25.000,0025.000,00 52,4 52,40,00

1.854,6320049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 61,8 61,80,00(N)

1.854,63411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 61,8 61,80,00

237,7720049007 Javna dela- pomoč družinam 1.500,001.500,00 15,9 15,90,00(N)

237,77410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 15,9 15,90,00

15.455,0620049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 23.000,0014.000,00 110,4 67,29.000,00
15.455,0620049004 Posebni socialni zavodi 23.000,0014.000,00 110,4 67,29.000,00(N)

15.455,06411920 Subvencioniranje stanarin 23.000,0014.000,00 110,4 67,29.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
184 - PR17
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2017

188 - REB2017
predlog rebalansa

2017

187 - RE08
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

0,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 11.300,0011.300,00 0,0 0,00,00
0,0020049011 Humanitarna in druga društva 11.300,0011.300,00 0,0 0,00,00(N)

0,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 0,0 0,00,00
0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,009.000,00 0,0 0,00,00

2.086.782,703.441.527,873.102.439,00 67,3 60,6Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 339.088,87
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C. Račun financiranja
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava
184 - PR17

sprejeti proračun
2017
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187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2040 Uprava 23.333,36198.333,1635.000,00 66,7 11,8163.333,16

23.333,3606 LOKALNA SAMOUPRAVA 198.333,1635.000,00 66,7 11,8163.333,16
23.333,360603 Dejavnost občinske uprave 198.333,1635.000,00 66,7 11,8163.333,16

23.333,3606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 198.333,1635.000,00 66,7 11,8163.333,16
23.333,3606039016 Podrožnik-nakup upravna stavba in oprema 198.333,1635.000,00 66,7 11,8163.333,16(N)

23.333,36550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 198.333,1635.000,00 66,7 11,8163.333,16
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 0,00224.000,0033.001,00 0,0 0,0190.999,00

0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 224.000,0033.001,00 0,0 0,0190.999,00
0,002201 Servisiranje javnega dolga 224.000,0033.001,00 0,0 0,0190.999,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 224.000,0033.001,00 0,0 0,0190.999,00
0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 224.000,0033.001,00 0,0 0,0190.999,00(N)

0,00550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 140.000,001,00 0,0 0,0139.999,00
0,00550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 84.000,0033.000,00 0,0 0,051.000,00

Stran: 25 od 27
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2060 - Urad za okolje in prostor
184 - PR17
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 5.743,92118.637,308.400,00 68,4 4,8110.237,30

5.743,9216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

118.637,308.400,00 68,4 4,8110.237,30

5.743,921605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 118.637,308.400,00 68,4 4,8110.237,30

5.743,9216059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 118.637,308.400,00 68,4 4,8110.237,30
5.743,9216059001 nakup stanovanj 118.637,308.400,00 68,4 4,8110.237,30(N)

5.743,92550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 118.637,308.400,00 68,4 4,8110.237,30
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C. Račun financiranja
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve
184 - PR17

sprejeti proračun
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2017

187 - RE08
realizacija
1-8  2017

(1) (2) (3) (3)/(1)
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(3)/(2)
Indeks

(2)-(1)
Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 91.047,621.278.190,67182.100,00 50,0 7,11.096.090,67

91.047,6219 IZOBRAŽEVANJE 1.278.190,67182.100,00 50,0 7,11.096.090,67
91.047,621903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.278.190,67182.100,00 50,0 7,11.096.090,67

91.047,6219039001 Osnovno šolstvo 1.278.190,67182.100,00 50,0 7,11.096.090,67
91.047,6219039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 1.278.190,67182.100,00 50,0 7,11.096.090,67(N)

91.047,62550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 1.278.190,67182.100,00 50,0 7,11.096.090,67

120.124,901.819.161,13258.501,00 46,5 6,6Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 1.560.660,13

2.206.907,605.260.689,003.360.940,00 65,7 42,0Skupaj: 1.899.749,00
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NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2016 - 2019

Prora�un ob�ine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2016 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Po L. 2019
Za�etek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 2.243.447 247.100 726.980 412.000 412.000 260.000

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 294.300 25.500 29.000 29.000 29.000 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 72.172 5.000 5.000 5.000 5.000 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 17.172 2.000 2.000 2.000 2.000 0

OB032-07-0039 Sofinanciranje okoljskih investicij 17.172 2.000 2.000 2.000 2.000 001.12.201801.01.200723.172

17.172 2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljiš� 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 012.12.201801.01.200711.000

8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 47.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 47.000 2.000 2.000 2.000 2.000 001.12.201801.01.200753.000

47.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1104 Gozdarstvo 222.128 20.500 24.000 24.000 24.000 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 222.128 20.500 24.000 24.000 24.000 0

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 222.128 20.500 24.000 24.000 24.000 001.12.201801.07.2007290.628

36.000 5.500 5.500 5.500 5.500 0PV - Transfer iz državnega prora�una

186.128 15.000 18.500 18.500 18.500 0PV - Lastna prora�unska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.842.852 216.600 670.000 222.000 222.000 260.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.842.852 216.600 670.000 222.000 222.000 260.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 1.842.852 216.600 670.000 222.000 222.000 260.000

OB032-07-0012 Sanacija cest po neurjih 926.024 120.000 130.000 80.000 80.000 001.12.201801.07.20071.316.024

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

425.024 120.000 130.000 80.000 80.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB032-07-0019 Korožiš�e GAJ Mozirje 88.876 4.600 75.000 0 0 001.12.201801.09.2007168.476

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

88.876 4.600 75.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB032-07-0020 Rekonstrukcija šmihelske ceste 113.000 0 0 40.000 40.000 001.12.201801.09.2007153.000

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

113.000 0 0 40.000 40.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

Stran 1 od 6Ob�ina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2016 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Po L. 2019
Za�etek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB032-07-0022 Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 714.952 92.000 15.000 92.000 92.000 020.12.201801.07.20071.003.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

639.952 92.000 15.000 92.000 92.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB079-16-0001 Modernizacija ceste Lepa Njiva 0 0 445.000 0 0 031.12.201701.01.2017445.000

0 0 445.000 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB079-16-0002 Obnova Praprotnikove ulice 0 0 5.000 10.000 10.000 260.00031.12.202301.01.2017285.000

0 0 5.000 10.000 10.000 260.000PV - Lastna prora�unska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 106.295 5.000 27.980 161.000 161.000 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 106.295 5.000 27.980 161.000 161.000 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 106.295 5.000 27.980 161.000 161.000 0

OB079-09-0004 Postavitev promocijskih objektov v Ob�ini Mozirje 106.295 5.000 13.990 3.000 3.000 031.12.201801.02.2010128.285

106.295 5.000 13.990 3.000 3.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB079-17-0001 Turisti�na infrastruktura 0 0 13.990 158.000 158.000 031.12.201804.04.2017171.990

0 0 13.990 158.000 158.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva
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2060 Urad za okolje in prostor 2.676.751 1.001.116 561.315 133.200 133.200 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 252.200 58.000 50.000 32.000 32.000 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 252.200 58.000 50.000 32.000 32.000 0

07039002 Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 252.200 58.000 50.000 32.000 32.000 0

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilske opreme 252.200 58.000 50.000 32.000 32.000 031.12.201801.01.2006392.200

252.200 58.000 50.000 32.000 32.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 1.249.711 879.116 455.815 53.200 53.200 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 234.938 694.116 445.815 23.200 23.200 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 109.200 11.200 12.200 13.200 13.200 0

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 109.200 11.200 12.200 13.200 13.200 001.12.201801.07.2007145.800

109.200 11.200 12.200 13.200 13.200 0PV - Lastna prora�unska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 125.738 682.916 433.615 10.000 10.000 0

OB032-07-0013 Centralna �istilna naprava Mozirje 115.738 672.916 423.615 0 0 001.12.201710.09.20071.212.269

0 127.538 127.538 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

65.092 528.602 21.628 0 0 0PV - Transfer iz druge ob�ine

50.646 16.776 274.449 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

OB079-14-0001 Kanalizacijski sistemi - male �N 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.201801.01.201550.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.014.773 185.000 10.000 30.000 30.000 0

15049001 Na�rtovanje, varstvo in urejanje voda 1.014.773 185.000 10.000 30.000 30.000 0

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.014.773 185.000 10.000 30.000 30.000 001.12.201601.09.20071.269.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

437.595 185.000 10.000 30.000 30.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.174.840 64.000 55.500 48.000 48.000 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 483.338 40.000 42.000 40.000 40.000 0

16029001 Urejanje in nadzor na podro�ju geodetskih evidenc 102.240 10.000 12.000 10.000 10.000 0

OB032-07-0043 Geodetske evidence - odmere cest, zemljiš� 102.240 10.000 12.000 10.000 10.000 030.12.201801.01.2007134.240

102.240 10.000 12.000 10.000 10.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

16029003 Prostorsko na�rtovanje 381.098 30.000 30.000 30.000 30.000 0

OB032-07-0044 Prostorsko na�rtovanje 381.098 30.000 30.000 30.000 30.000 020.12.201801.01.2007471.098

381.098 30.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva
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1603 Komunalna dejavnost 30.000 19.000 5.000 5.000 5.000 0

16039001 Oskrba z vodo 30.000 19.000 5.000 5.000 5.000 0

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letoš�: Odsek - 30.000 19.000 5.000 5.000 5.000 002.11.201523.12.201459.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

4.972 19.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 661.502 5.000 8.500 3.000 3.000 0

16069002 Nakup zemljiš� 661.502 5.000 8.500 3.000 3.000 0

OB032-07-0017 Nakup in komunalna ureditev zemljiš�a 661.502 5.000 8.500 3.000 3.000 001.12.201801.09.2007678.002

105.652 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

555.850 5.000 8.500 3.000 3.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva
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2070 Urad za splošne zadeve 1.557.093 130.236 28.735 580.714 580.714 560.392

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 16.629 1.235 1.235 1.235 1.235 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 16.629 1.235 1.235 1.235 1.235 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 16.629 1.235 1.235 1.235 1.235 0

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središ�e 16.629 1.235 1.235 1.235 1.235 001.01.201801.01.200520.334

16.629 1.235 1.235 1.235 1.235 0PV - Lastna prora�unska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 168.276 35.000 11.000 21.000 21.000 0

1702 Primarno zdravstvo 168.276 35.000 11.000 21.000 21.000 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 168.276 35.000 11.000 21.000 21.000 0

OB079-08-0001 Obnova zdravstvenega doma Mozirje 168.276 5.000 1.000 1.000 1.000 031.12.201401.01.2009175.276

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una (EU sredstva)

143.276 5.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

25.000 0 0 0 0 0PV - Doma�i partnerji

OB079-15-0002 Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 0 30.000 10.000 20.000 20.000 031.12.201901.01.201690.000

0 30.000 10.000 20.000 20.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 662.847 71.001 3.500 548.479 548.479 560.392

1802 Ohranjanje kulturne dediš�ine 232.766 1 0 0 0 0

18029001 Nepremi�na kulturna dediš�ina 45.000 0 0 0 0 0

OB032-07-0046 Nepremi�na kulturna dediš�ina 45.000 0 0 0 0 001.12.201801.01.200745.000

45.000 0 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

18029002 Premi�na kulturna dediš�ina 187.766 1 0 0 0 0

OB032-07-0047 Premi�na kulturna dediš�ina - muzejska zbirka 187.766 1 0 0 0 030.12.201801.01.2007187.767

187.766 1 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1803 Programi v kulturi 263.302 11.000 3.500 548.449 548.449 560.392

18039001 Knjižni�arstvo in založništvo 47.000 8.000 1.000 1.000 1.000 0

OB032-07-0048 Založništvo 47.000 8.000 1.000 1.000 1.000 030.12.201801.01.200757.000

47.000 8.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 216.302 3.000 2.500 547.449 547.449 560.392

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 192.262 3.000 2.500 2.500 2.500 020.12.201401.07.2007202.762

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

115.950 3.000 2.500 2.500 2.500 0PV - Lastna prora�unska sredstva

11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni prora�unski uporabniki
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OB032-07-0027 Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 24.040 0 0 544.949 544.949 560.39220.12.201901.09.20071.604.413

0 0 0 409.949 409.949 425.392PV - Transfer iz državnega prora�una

24.040 0 0 135.000 135.000 135.000PV - Lastna prora�unska sredstva

1805 Šport in prosto�asne aktivnosti 166.779 60.000 0 30 30 0

18059001 Programi športa 166.779 60.000 0 30 30 0

OB032-07-0001 Športni park Mozirje 166.779 60.000 0 30 30 020.12.201820.07.2007226.809

110.389 0 0 30 30 0PV - Transfer iz državnega prora�una

31.000 60.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

25.390 0 0 0 0 0PV - Doma�i partnerji

 19 IZOBRAŽEVANJE 709.341 23.000 13.000 10.000 10.000 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 342.925 3.000 0 0 0 0

19029001 Vrtci 342.925 3.000 0 0 0 0

OB032-07-0018 Ureditev vrtca v Mozirju 342.925 3.000 0 0 0 001.12.201601.07.2007345.925

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

342.925 3.000 0 0 0 0PV - Lastna prora�unska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 366.416 20.000 13.000 10.000 10.000 0

19039001 Osnovno šolstvo 366.416 20.000 13.000 10.000 10.000 0

OB032-07-0003 Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnje 366.416 20.000 13.000 10.000 10.000 001.12.201801.01.2008409.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega prora�una

282.186 20.000 13.000 10.000 10.000 0PV - Lastna prora�unska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

6.477.290 1.378.452 1.317.030 1.125.914 1.125.914 820.392Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Doma�i partnerji

4.771.020 716.812 1.162.364 710.435 710.435 395.000PV-LS PV - Lastna prora�unska sredstva

65.092 528.602 21.628 0 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge ob�ine

1.579.789 133.038 133.038 415.479 415.479 425.392PV-TDP PV - Transfer iz državnega prora�una

0 0 0 0 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega prora�una (EU

6.466.290 1.378.452 1.317.030 1.125.914 1.125.914 820.392Skupaj PV - Prora�unski viri

11.000 0 0 0 0 0OV-PPU OV - Posredni prora�unski uporabniki

11.000 0 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prihodki proračuna 
70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Dohodnina - občinski vir. Višina je opredeljena v skladu z izhodišči Ministrstva za finance RS 

703 - Davki na premoženje 
Sem spadajo davki na premoženje od pravnih in fizičnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih 
ter fizičnih oseb, davki na dediščine in darila, ter davek na promet z nepremičninami. 

704 - Domači davki na blago in storitve 
To so davki na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve, komunalna taksa, turistična taksa in pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
To so prihodki od premoženja Občine. Prihodki od dividend, obresti, najemnin stanovanj in poslovnih prostorov, ter 
podeljenih koncesij. Planirana se še najemnina od komunalne infrastrukture, v skladu z najemno pogodbo. 

711 - Takse in pristojbine 
Prihodki od upravnih taks. 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Prihodek od glob izrečenih od občinskega oziroma medobčinskega inšpektorja, ter kani za nedovoljene posege v 
prostor. 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Postavka zajema prodajo knjig, ki jih občina dobi v vrednosti sofinanciranja založništva. 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Glavnino prihodkov predstavljajo komunalni prispevki, povračilo stroškov za družinskega pomočnika in prihodki od 
uporabe športne dvorane ter manjše odškodnine.  
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Predvidena je kupnina od prodanih stanovanj ne bo realizirana. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev 
Predvidena je prodaja manjših parcel zaradi zaokrožitve lastništva . V teku so aktivnosti za prodajo stavbne parcele na 
Germadskem vrhu. 

73 - PREJETE DONACIJE 
730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Donacija fundacije za šport ne bo realizirana.  
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Predvidena je finančna izravnava s strani RS za tekoče obveznosti Občine in po razpisih dodeljena sredstva RS za 
investicije (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor). 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se nanašajo na skupne projekte za CČN med občinami Rečica, Mozirje, in 
Nazarje. 
Tu so zajeta tudi sredstva za grobnine in prispevki občanov za ceste. 
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Odhodki proračuna 
40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Konto zajema vse plače, ki se direktno financirajo iz proračuna. 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Konto zajema prispevke od vseh plač, ki se direktno financirajo iz proračuna. 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Konto zajema izdatke za vse materialne stroške, ki se direktno financirajo iz proračuna. 

403 - Plačila domačih obresti 
Konto zajema vsa plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov občine. 

409 - Rezerve 
Na kontu je oblikovana rezerva za interventne posege v primeru naravnih nesreč v višini 1,5% prihodkov občine od 
primerne porabe . 
Proračunska rezervacija je oblikovana za tiste izdatke, ki med letom nastajajo, pa jih ni bilo mogoče predvideti. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
410 - Subvencije 
Konto zajema skupni obseg sredstev za subvencioniranje javnih del na področju komunalnih del, OŠ Mozirje kot učna 
pomoč in Centru za socialno delo.  

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Konto zajema obseg sredstev za darilo družini ob rojstvu otroka, enkratne pomoči socialno šibkim, glavnino pa 
predstavljajo šolski prevozi, subvencioniranje stanarin, regresiranje oskrbe v domovih, pokrivanje razlike ned ceno, ki 
jo plačajo starši in ekonomsko ceno v vrtcu. 

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Konto zajema sredstva, ki so namenjena financiranju dejavnosti društev. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Konto zajema sredstva, ki so  namenjena za financiranje javnih zavodov (OŠ Mozirje, VVZ Mozirje, ) in sicer za 
plače in materialne stroške. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Konto vsebuje obseg izdatkov za investicije v občinski lasti. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Konto vsebuje obseg sredstev za investicije v CERO Celje, investicije v kulturne, sakralne objekte, ki niso v občinski 
lasti. 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Konto vsebuje obseg sredstev za investicije v javnih zavodih (OŠ Mozirje, VVZ Mozirje, Osrednja knjižnica). 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
// 

C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 
Na kontu je planiran obseg dolgoročne zadolžitve za: od banke za upravljanje z dolgom in  za projekt CČN ter od 
MGRT za obnovo CČN Loke, pod pogoji 23. člena ZFO. 
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55 - ODPLAČILA DOLGA 
550 - Odplačila domačega dolga 
Na kontu je planiran obseg vračila glavnice vseh dosedanjih kreditov in obresti za vse obstoječe dolgoročne in 
likvidnostne kredite občine. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje financira delovanje občinskega sveta vključno s financiranjem strank in odborov ter urada župana. 

0101 - Politični sistem 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
2010 - Občinski svet 

01019003 - Drugi osebni prejemki - sejnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške v zvezi s sejami občinskega sveta. 

01019005 - Politične stranke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za delo političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. 

01019011 - Sejnine odborov in komisij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sejnine odborov. 

01019014 - Občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdatke za izvedbo občinskega praznika. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
2020 - Nadzorni odbor 

01019013 - Nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sejnine članov nadzornega odbora. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
2030 - Župan 

01019007 - Plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačo župana in podžupana. 

01019012 - Materialni stroški župana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema materialne stroške župana in podžupana. 
 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje sofinancira izobraževalno središče v Celju in razvojno raziskovalne projekte mladih v OŠ Mozirje. 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
2070 - Urad za splošne zadeve 

05029001 - Razvoj znanosti mladih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatek za sofinanciranje razvojnega projekta posameznikom v OŠ Mozirje 

05029002 - Izobraževalno središče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sofinanciranje izobraževalnega središča v Celju. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje financira delo občinske uprave in vse z dejavnostjo povezane materialne stroške ter stroške tekočega 
vzdrževanja občinskega premoženja. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
06039001 - Administracija občinske uprave 
2040 - Uprava 

06039002 - Plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatek za vse zaposlene v občinski upravi. 

06039006 - Prevozni stroški in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vse prevozne stroške občinske uprave. 

06039007 - Kazni in odškodnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje vse kazni in odškodnine, ki so povezane z dejavnostjo občinske uprave (npr. za cesto, popravilo 
vodovoda,…) . 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
2040 - Uprava 

06039009 - Posebni material in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje obleko in orodje za zaposlene na javnih delih. 

06039010 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za energijo, vodo, ... za vse objekte, s katerimi upravlja občina direktno (občinski prostori, 
kulturni dom, ...). 

06039011 - Tekoče vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje,  za vse objekte, s katerimi upravlja občina direktno (občinski 
prostori, kulturni dom, ...). 

06039012 - Najemnine in zakupnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za najem računalniške opreme in računalniških programov. 

06039013 - Drugi operativni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatek za plačila odvetniških storitev, delo preko študentskega servisa, bančne storitve, poštne 
storitve, članarine , …  

06039017 - Nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatek za opremo, orodje za delo ljudi na javnih delih. 

06039018 - Pisarniški in splošni material 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdate za pisarniški in splošni material potreben za delo občinske uprave. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje sofinancira tekoče poslovanje in investicije v sistem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
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0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

07039001 - Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za redno dejavnost civilne zaščite in zavarovanje civilne odgovornosti. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

07039003 - Redna dejavnost GD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sofinanciranje dejavnosti PGD Mozirje po sprejetem planu. 

07039004 - Poraba požarne takse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje transfer požarne takse, ki se nameni za sofinanciranje dejavnosti PGD Mozirje po sprejetem planu. 

07039005 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje gasilskega avtomobila (cisterne). 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje se aktivno vključuje v zaposlovanje težje zaposljivih občanov preko javnih del. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 
2070 - Urad za splošne zadeve 

10039001 - Javna dela vir RS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za javna dela, ki so refundirana s strani RS. 

10039002 - Javna dela vir občina Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za javna dela na področju infrastrukture, delo in stroški materiala. Strošek občine. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje sofinancira v skladu z razpisom, tehnično podporo v kmetijstvu in transport mleka iz oddaljenih 
območij. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029001 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih. Ureditev odvodnjavanja. 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029002 - Društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo društvom iz kmetijske dejavnosti na podlagi razpisa. 

11029004 - Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo v dopolnilni kmetijski dejavnosti na področju čebelarstva. 
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11029003 - Zemljiške operacije 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029006 - Ukrepi za izboljšanje kmetijskih zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje okoljskih posegov na kmetijskih zemljiščih v privatni lasti (poseg zaradi 
odvodnjavanja ceste). 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029007 - Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prevoza mleka od oddaljenih kmetij. Sofinanciranje poteka na podlagi 
razpisa. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11039001 - Izobraževanje za kmetijstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje predavanj iz varstva okolja (npr. škropljenje). Sofinanciranje je 50%. 

11039002 - Kmetijsko svetovalna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje obveznih izobraževanj za nosilce kmetij, ki jih izvaja kmetijsko svetovalna 
služba. Sofinanciranje je 50%. 
 

1104 - Gozdarstvo 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11049001 - Investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje gozdnih cest. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje občinski javnih poti in občinskih cest. 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029001 - Redno vzdrževanje občinskih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za redno vzdrževanje lokalnih cest (pluženje, posipanje, bankine,...). 

13029002 - Redno vzdrževanje javnih poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje javnih poti. 

13029003 - Sanacija cest po neurjih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za odpravo poškodb na javnih cestah, ki so posledica neurij. 



 

Stran 13 od 30 

13029005 - Svet za preventivo in vzgojo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje stroške za delo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

13029006 - Cestna inšpekcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za delo cestne inšpekcije. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029004 - Izdelava zaščitnih ograj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za postavitev novih zaščitnih cestnih ograj na javnih cestah. 

13029014 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. Na prvem mestu je cesta v lepo Njivo. 

13029068 - Krožišče GAJ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje rekonstrukcije državne  ceste  AP Mozirje v obsegu, ki se nanaša na 
občinsko infrastrukturo (projekti, nakup zemljišča, peti izvoz, pločnik, razsvetljava, ...). 

13029072 - Vaško jedro Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za ureditev osrednjega prostora v Šmihelu med šolo in gostilno. Projekt je zaključen 

13029074 - Modernizacija ceste  Vid - Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za rekonstrukcijo ceste LC 267040 med Vidom in Šmihelom v skupni dolžini 5.500 m. 
Projekt je zaključen 

13029075 - Modernizacija ceste  Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za rekonstrukcijo ceste Ljubija - Lepa njiva v dolžini 4 km. 

13029076 - Obnova Praprotnikove ulice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za pripravo projektov za obnovo Praprotnikove ulice. Projekt je predviden za obdobje 5 let v 
višini cca 300.000. EUR. 

13129011 - Cesta krajinski park Golte 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za ureditev površin za mirujoč promet (parkirišča) od Planinske Ravne do Golt. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029073 - Javna razsvetljava - menjava svetilk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje - menjavo svetilk v obstoječi javni razsvetljavi. 
 

14 - GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje sofinancira  Razvojno Agencijo Savinjske Regije, Območno Razvojno Agencijo v Nazarjah in 
Lokalno akcijsko skupino v Zgornji Savinjski dolini za implementacijo podjetniških projektov, ki ustvarjajo novo 
dodano vrednost. 
 



 

Stran 14 od 30 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
2050 - Urad za gospodarstvo 

1402903 - Promocija občine Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za promocijske materiale, katalog, .. in lesen objekt ta TIC.  

16029014 - tekoči odhodki SA-ŠA ORA, RASR, LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za Razvojno Agencijo Savinjske Regije, Območno Razvojno Agencijo v Nazarjah in 
Lokalno akcijsko skupino v Zgornji Savinjski dolini. Vključeni so tudi stroški "Leader" projektov, ki potekajo preko 
LAS (npr. :Pot - Voda Nosi Spomine, Gori doli sem in tja, …). 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
2050 - Urad za gospodarstvo 

14039001 - Redna dejavnost turističnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za najem pisarne TD Mozirje, najem šotora za pustovanje in redno dejavnost TD Mozirje ter 
Pusta Mozirskega. 

14039010 - Kapitalski vložek GOLTE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sredstva za dokapitalizacijo družbe GOLTE d.o.o. Dokapitalizacija ni bila realizirana. 

14139009 - Postavitev oglasnih panojev v občini Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sredstva za ureditev in novogradnjo oglasnih tabel v Občini Mozirje v skladu s sprejetim projektom 
o umestitvi v prostor in grafično podobo občine. 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje sofinancira projekte in investicije na področju ravnanja z odpadki in z odpadno vodo. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029003 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki - RCERO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje investicij na odlagališču odpadkov v Celju (RCERO 1 in 2). 

15029018 - Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje in čiščenje meteorne kanalizacije. 

15129001 - Vodenje investicij - Simbio 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vodenje skupne investicije 

15129017 - Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za ureditev ekoloških otokov. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029006 - Čistilna naprava Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijo v novogradnjo skupne  čistilne naprave v Lokah. 



 

Stran 15 od 30 

15029007 - Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir: taksa za obremenjevanje voda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za subvencioniranje malih individualnih ČN v občini Mozirje . 

15029015 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje in širitev kanalizacijskega omrežja. 
 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029014 - Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za izpeljavo letne akcije čiščenja in odvoza kosovnih odpadkov. 
 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15049002 - Sanacija plazov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke sanacijo plazov. 

15049003 - Urejanje poplavne varnosti Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicije v ureditev nabrežin in nasipov za preprečevanje poplav, ter alarmiranja.  

15049004 - Sanacija po poplavah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za interventne posege pri poplavah ( nesrečah).  
 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15069001 - Komunalna inšpekcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za delo komunalne inšpekcije. 

15069002 - Nadzor vodovodov (ZZVRS) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sredstva za izdelavo analiz pitne vode. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje financira : 
1. odmere cest 
2. prostorsko načrtovanje 
3. urejanje in nakup zemljišč 
4. urejanje pokopališč 
5. nakup stanovanj 
6. investicije v oskrbo s pitno vodo 

 



 

Stran 16 od 30 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16029001 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za odmere zemljišč. Večinoma so odmere zemljišč za ceste. 

16129001 - Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za vodenje katastra javne infrastrukture. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16029003 - Urbanistično svetovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje skupnega (medobčinskega) organa za urbanizem. 

16029006 - Prostorsko načrtovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za izdelavo prostorskih aktov. 
 

1603 - Komunalna dejavnost 
16039001 - Oskrba z vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039001 - Strokovne osnove za varovanje vodnih virov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje obseg izdatkov zaščito vodnih virov. 

16039005 - Obnova vodovodnega sistema Letošč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje obseg izdatkov za izdelavo investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema. 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039008 - Urejanje površin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za urejanje javnih površin (zelenice na trgu, urejanje otokov na krožiščih). 
 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039009 - Javna razsvetljava 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za električno energijo za javno razsvetljavo. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16059001 - nakup stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za plačilo obresti od investicije v stanovanjski fond na Brdcah.. 
 



 

Stran 17 od 30 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16059003 - Upravljanje stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje stroške upravljanja s stanovanji, ki so last Občine Mozirje (SIPRO). 

16059004 - Tekoče vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje stanovanj, ki so v občinski lasti. 

16059005 - Invest. vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki so v občinski lasti. 
 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16069001 - Pokopališče Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča v Mozirju. 

16069002 - Pokopališče Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča v Šmihelu. 

16169001 - Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke izgradnjo novih žarnih grobov. 
 

16069002 - Nakup zemljišč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16069004 - Odkup zemljišč in stavbišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za odkup in prepis manjših površin v Mozirju. Večji del predstavlja zemljišče pri VVZ 
Mozirje. 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma in sofinancira zdravstveno 
zavarovanje brezposelnim osebam. 
 

1702 - Primarno zdravstvo 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17029001 - Obnova zdravstvenega doma Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje ZD Mozirje 

17029002 - Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijo v ZD Nazarje (zemljišče, IP, nekaj opreme) 
 



 

Stran 18 od 30 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17079001 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v občini Mozirje 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17079002 - Mrliško ogl. služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za delo mrliško ogledne službe. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma, financira muzejsko zbirko v Mozirju in 
sofinancira delovanje osrednje knjižnice v Mozirju. 
Društvene dejavnosti na področju kulture in športa so sofinancirane na podlagi razpisa. 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18029002 - Galerijska dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za organizacijo prireditev v galeriji Mozirje (razstave, okrogle mize, ...). 

18029003 - Muzejska zbirka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijo muzejske zbirke. 

18029004 - Najemnina prostora stalne zbirke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za najemnino prostora za muzejsko zbirko. 
 

1803 - Programi v kulturi 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039001 - Plače in prispevki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za plače zaposlenih v Osrednji knjižnici Mozirje. 

18039002 - Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za materialne stroške v Osrednji knjižnici Mozirje. 

18039003 - Nabava knjig 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za nakup knjižnega fonda v Osrednji knjižnici Mozirje. 

18039004 - Založništvo - sofinanciranje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje izdaje knjižnih del domačih avtorjev. 
 



 

Stran 19 od 30 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039005 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

18039006 - Kulturna društva - dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Mozirju na podlagi razpisa. 

18039007 - Godba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Gobe na pihala v Mozirju in pevskega zbora v Mozirju. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039008 - Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za transfer v tekoče vzdrževanje kulturnega doma Mozirje. 

18139008 - Sanacija KD Mozirje  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Mozirje. 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 - Programi športa 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18059005 - Ureditev igrišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za urejanje igrišč v Mozirju - športni park. 

18059006 - Dotacija športnim društvom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. 

18059008 - Akcija "Veter v laseh" 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prireditve "veter v laseh". 
 

18059002 - Programi za mladino 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18059010 - Sofinanc. programov za mladino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prireditve za obdaritev otrok v "veselem decembru". 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje v celoti financira delovanje vrtca v Mozirju in sofinancira delovanje osnovne šole v Mozirju. 
Sofinancirana je tudi glasbena šola. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 - Vrtci 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19029001 - Plače in prispevki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške zaposlenih v vrtcu Mozirje. 
Postavka vsebuje izdatke za subvencije drugih vrtcev (če so otroci iz Mozirja). 



 

Stran 20 od 30 

19029005 - Ureditev vrtca v  Mozirju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za plačilo investicije v vrtcu Mozirje in sicer dveh igralnic ter zbornice. Projekt je zaključen 

19029006- Vzgojno izobr. Objekti - energetska sanacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za energetsko sanacijo (okna, fasada, streha) vrtca in podružnične šole v Lepi Njivi in 
Šmihelu. Projekt je zaključen 
 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039001 - Plače in prispevki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje plač zaposlenih v OŠ Mozirje. 

19039002 - Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za  materialne stroške OŠ Mozirje. 

19039003 - Javna dela - učna pomoč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za  sofinanciranje plače učitelja zaposlenega preko javnih del na OŠ Mozirje. 

19039012 - OŠ Mozirje - 2. Faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za poslovanje športne dvorane pri OŠ Mozirje. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039014 - Glasbena šola Nazarje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje glasbenega izobraževanja otrok v Glasbeni šoli Nazarje. 

19039015 - II. OŠ Žalec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje programa OŠ za otroke s posebnimi potrebami. 

19039003 - Splošno, srednje in poklicno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19069001 - Pomoč v osnovnem šolstvu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za financiranje vseh prevozov šoloobveznih otrok v občini Mozirje. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje dodeljuje pomoč družinam za novorojenčka, sofinancira center za socialno delo in sofinancira oskrbo 
starejših občanov. 

2002 - Varstvo otrok in družine 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20029001 - Pomoč družinam - novorojenčki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za izplačilo enkratne denarne pomoči družini z novorojenčkom. 
 



 

Stran 21 od 30 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
20049001 - Centri za socialno delo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049001 - Centri za socialno delo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Centra za socialno delo. 

20049002 - Sofinanc. dejavnosti CSD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo - plačilo družinskemu pomočniku. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049003 - Splošni socialni zavodi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje oskrbnin v domovih za starejše občane. 

20049004 - Posebni socialni zavodi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje stanarin za stanovanja. 

20049005 - Pomoč družinam - redna zaposlitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje redno zaposlenega človeka pri CSD za pomoč družinam. 

20049006 - Pomoč socialno ogroženim 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za enkratno socialno pomoč socialno ogroženim. 

20049007 - Javna dela - pomoč družinam 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje javnih del na področju pomoči socialno ogroženim družinam. 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049011 - Humanitarna in druga društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje programov humanitarnih društev. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje za financiranje investicij, ki so sofinancirane s strani EU med letom najema likvidnostne kredite. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
2050 - Urad za gospodarstvo 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za obresti od likvidnostnih kreditov najetih za izvrševanje proračuna. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Mozirje oblikuje rezervo za odpravo posledic po naravnih in drugih nesrečah v višini 1,5% izračunanih 
davčnih prihodkov občine. 
Rezervacija je oblikovana za izdatke, ki so nujni, a v proračunu niso bili zajeti. 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 
23029001 - Rezerva občine 
2030 - Župan 

23029001 - Rezerva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za odpravo posledic pri naravnih in drugih nesrečah. 
 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
2030 - Župan 

23039001 - Rezervacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za poravnavo obveznosti, ki jih pri izdelavi proračuna ni bilo mogoče planirati. 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
// 

 

C - Račun financiranja 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
2040 - Uprava 

06039016 - Nakup prostorov občine Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo obveznosti za nakup občinskih prostorov po pogodbi iz leta 2006. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029008 - Kanalizacija Ljubija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo obveznosti za "Kanalizacijo Ljubija". 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16059001 - nakup stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo obveznosti za "nakup stanovanj - Brdce". 
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19 - IZOBRAŽEVANJE 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039013 - OŠ Mozirje - 3. Faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo dolgoročne obveznosti za "dograditev OŠ Mozirje in izgradnjo športne dvorane Mozirje". 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
2050 - Urad za gospodarstvo 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB032-07-0039 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Namen in cilj 

Projekt je namenjen za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih.  
Stanje projekta 

Projekt je stalen. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 
OB032-07-0040 - Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 
Namen in cilj 

Projekt je namenjen sofinanciranju sanacije - izboljšanja kmetijskih zemljišč. 
Stanje projekta 

Projekt je stalen. 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
OB032-07-0041 - Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 
Namen in cilj 

Cilj projekta je izenačevanje stroškov prevoza mleka iz oddaljenih kmetij v občini Mozirje. 
Stanje projekta 

V izvajanju na podlagi vsakoletnega razpisa. 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
OB032-07-0010 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Namen in cilj 

S projektom občina Mozirje zagotavlja prevoznost gozdnih cest. 
Stanje projekta 

V tekočem izvajanju. Projekt je stalen. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
OB032-07-0012 - Sanacija cest po neurjih 
Namen in cilj 

Cilj projekta je sanacija občinskih cest po neurjih do vzpostavitve prvotnega stanja 
Stanje projekta 

Leto 2008: Sanacija po neurju 2007 Leto 2009: Sanacija po neurju 2007, Sanacija po neurju 2008, Sanacija po neurju 
2010, sanacija po neurju 2012, sanacija po neurju 2013, sanacija po neurju 2014. 

OB032-07-0019 - Krožišče Gaj Mozirje 
Namen in cilj 

Ob rekonstrukciji krožišča na državni cesti pri AP Mozirje, je interes občine Mozirje, da se krožišče razširi tako, da bo 
ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo vgradi potrebna komunalna 
infrastruktura in zgradi peti krak za trgovsko cono. 
Stanje projekta 

Leto 2008: Izbira izvajalca za izdelavo PGD/PZI, Leto 2009: Izdelava PGD, Leto 2010: Posredovanje pri nakupu 
zemljišča, Leto 2011 PZI, Leto 2016 in 2017 : gradnja. 

OB032-07-0020 - Rekonstrukcija šmihelske ceste 
Namen in cilj 

Ob rekonstrukciji državne ceste na odseku krožišče - Vrtnar, je interes občine Mozirje, da se cestišče razširi, tako, da 
bo ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo vgradijo cevi za 
elektriko, telekomunikacije, vodovod in kanalizacijo. 
Stanje projekta 

Leto 2009: Priprava PGD in nakup zemljišča za potrebe pločnika. Leto 2010 Nakup zemljišča, Leto 2014 projekt 
neaktiven 
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OB032-07-0022 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Namen in cilj 

Cilj projekta je, vsako leto nekaj kilometrov ne kategoriziranih cest rekonstruirati in prekategorizirati v javno pot ali 
lokalno cesto. 
Stanje projekta 

Projekt je aktiven. 

OB079-16-0001 - Modernizacija cesta Lepa Njiva 
Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšati prevoznost ceste med Ljubijo Lepo Njivo. Projekt je v izvajanju.. 
Stanje projekta 

Gradnja je v zadnji fazi (urejanje bankin, okolice, …) 

OB079-16-0002 - Obnova Praprotnikove ulice 
Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšati infrastrukturo na območju Praprotnikove ulice. (cesta, parkirišča, vodovod, kanalizacija, 
komunikacije, …) 
Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in Gostinstva 
OB0379-09-0004 - Postavitev oglasnih panojev v Občini Mozirje 
Namen in cilj 

Cilj projekta je ureditev in  postavitev ustreznih plakatnih mest v Občini Mozirje za namene promocije in oglaševanja. 
Stanje projekta 

2010: Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije za oglaševalske objekte. 
2011: Projekt v fazi izdelave 
2012: Projekt v fazi umestitve v prostor 
2013: Umestitev usmerjevalnih tabel 
2014: Umestitev obvestilnih tabel 
2015: Signalizacija 
2016: Idejni projekt kolesarske ceste 
2017: Idejni projekt kolesarske ceste 
 

2060 - Urad za okolje in prostor 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB032-07-0036 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Namen in cilj 

Projekt je namenjen sofinanciranju gasilske opreme po normativu v skladu s pogodbo.  
V letih 2013 in 2014 je večji del zneska predstavljal nakup vozila za prevoz moštva. V letu 2015 je za namene 
gasilstva občina Mozirje odkupila prostore v Šmihelu v vrednosti 8.800 EUR. V letu 2017 se načrtuje nakup vozila s 
cisterno. V ta namen so investicijska sredstva za gasilstvo v letih 2016, 2017 in 2018 predvidena proračunska sredstva 
občine Mozirje. 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
OB032-07-0011 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 
Namen in cilj 

S sofinanciranjem v sortirnico in posodobitev odlagališča v Celju, si je občina Mozirje zagotovila dolgoročno možnost 
odlaganja odpadkov. 
Stanje projekta 

Glavnina investicije je potekala od leta 2006 do leta 2009. Od 2010 je strošek tekočega posodabljanja. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
OB032-07-0013 - Čistilna naprava  Mozirje 
Namen in cilj 

Na lokaciji v Lokah je poteka širitev čistilne naprave na 6000 populacijskih enot. Obstoječa čistilna naprava je 
dotrajana. 
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Stanje projekta 

Leto 2007: Nakup zemljišča, Leto 2008: Študija izvedljivosti Leto 2009: Leto 2012 - Pridobitev PGD, Leto 2014 - 
pridobivanje služnosti, 2016 - gradnja, 2017 - gradnja in poskusno obratovanje, 2018 - predaja objekta v uporabo. 

OB079-14-0001 - Kanalizacijski sistemi - male ČN 
Namen in cilj 

Občina Mozirje ima naselja, ki jih ni mogoče priključiti na osrednjo ČN v Lokah. Na teh lokacijah je smiselno graditi 
individualne male ČN. 
Sredstva so predvidena kot subvencija pri gradnji malih čistilnih naprav. 
Stanje projekta 

Vsako leto bo razpis za dodelitev sredstev za male ČN v letih od 2015 - 2021. 
 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
OB032-07-0009 - Sanacija plazov 
Namen in cilj 

S projektom občina Mozirje zmanjšuje možnost drsenja tal. Evidentiranih je 11 plazišč, trenutno jih je od MOP 
odobrenih za sofinanciranje pet . 
Stanje projekta 

2008: gradnja škarpe na Ljubiji, 2009: Sanacija jezu na Trnavi pri Vidu , 2010: ,2011 - sanacija 5 plazišč, 2012 - 
sanacija 3 plazišč, 2014 in 2015 - sanacija nekaj  plazišč (Olnek, Lepa Njiva, Ljubija), 2016 - Lepa Njiva, 2017- Bela 
peč. 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
OB032-07-0043 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Namen in cilj 

Občina Mozirje pri vseh investicijah kjer na novo posega v prostor, odmerja parcele. Največ odmer se nanaša na ceste 
in nekaj na ostalo komunalno infrastrukturo. 
Stanje projekta 

Projekt je stalen. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
OB032-07-0044 - Prostorsko načrtovanje 
Namen in cilj 

Projekt je namenjen posodobitvi prostorskih aktov občine Mozirje. (sprememba OPN, OPPN) 
Stanje projekta 

V izvajanju. 
 

16039001 - Oskrba z vodo 
OB032-07-0033 - Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 
Namen in cilj 

V letu 2010 je projekt namenjen izdelavi idejnega projekta za obnovo vodovodnega sistema. V nadaljevanju je 
predvidena celovita obnova iz sredstev kohezijskega sklada. V projekt se vključujejo: Občina Mozirje, občina Nazarje, 
občina Rečica in delno še občina Gornji Grad in Ljubno. 
V letu 2015 se sanira odsek vodovoda ob restavraciji Gaj v dolžini 200m. 
V letu 2016 se sanira skupen odsek vodovoda v Šmartnem ob Dreti. 
V letu 2017 se načrtuje obnova črpališča Ljubija 
Stanje projekta 

Projekt je aktiven 
 

16069002 - Nakup zemljišč 
OB032-07-0017 - Nakup zemljišča 
Namen in cilj 

Občina Mozirje na zemljiščih, ki so strateškega pomena za občino Mozirje uveljavlja predkupno pravico. 
Stanje projekta 

Leto 2007 0, Leto 2008: Zemljišče v Žekovcu in pri AP Mozirje, Leto 2009: Zemljišče pri AP Mozirje, Leto 2010: 
Zemljišče pri AP Mozirje, Zemljišče na "Germadskem" vrhu (Lepa Njiva), Leto 2012 in 2013: Krahlnovo. Leto 2014: 
Nakup zemljišča pri športnem igrišču v Mozirju. 2015: odkup manjših parcel za ureditev infrastrukture. 2016: odkup 
manjših parcel avtobusno postajo v Ljubiji. 2017: odkup parcel od Vegrada pri VVZ Mozirje 
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2070 - Urad za splošne zadeve 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

OB032-07-0034 - Regijsko študijsko središče 
Namen in cilj 

Projekt je namenjen sofinanciranju regijskega študijskega središča po pogodbi. 
Stanje projekta 

Projekt je stalen. 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
OB079-08-0001 - Obnova zdravstvenega doma Mozirje 
Namen in cilj 

Projekt Obnova zdravstvenega doma Mozirje predstavlja investicijo v objekt javnega značaja, v katerem se odvija 
program splošnega zdravstva za Občino Mozirje in širše. V spodnjih prostorih objekt služi reševalni službi, v srednjih 
etažah splošnemu zdravstvu in v nadstropju zobozdravstvu.  
Z načrtovanim posegom v želimo doseči naslednje cilje: 
- energetska sanacija obstoječega objekta in s tem zmanjšane  porabe toplotne energije za ogrevanje in sanitarne 

namene 
Stanje projekta 

V letu 2013 je občina Mozirje uspela na razpisu pridobiti soinvesticijska sredstva toplotno izolacijo objekta. 
V izdelavi je investicijska dokumentacija, v letu 2014 pa je predvidena izvedba. Zaključek 2015. 
Projekt je zaključen v letu 2016. 

OB079-15-0002 - Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 
Namen in cilj 

Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zg. Savinjski dolini. Potrebno je ZD Nazarje 
obnoviti, razširiti in dodatno opremiti. 
Stanje projekta 

V letu 2016 in 2017 je predviden nakup zemljišča in pridobitev projektne dokumentacije. 
 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
OB032-07-0046 - Nepremična kulturna dediščina 
Namen in cilj 

Občina Mozirje ima na svojem območju objekte, ki so lokalnega ali nacionalnega kulturnega pomena. Projekt je 
namenjen sofinanciranju zahtevnih vzdrževalnih posegov na: - sakralnih objektih - in objektih v privat lasti, ki so 
opredeljeni kot kulturni spomeniki. V letu 2014, 2015, 2016 in 2017 ni predvidenih sredstev. 
 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
OB032-07-0047 - Premična kulturna dediščina - muzejska zbirka 
Namen in cilj 

Občina Mozirje ima muzejsko zbirko "Mozirje in Mozirjani". Cilj projekta jezbiranje, vzdrževanje in ohranjanje 
obstoječe zbirke in seveda primerna predstavitev le te javnosti. 
Stanje projekta 

Projekt vodi Osrednja knjižnica Mozirje. 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
OB032-07-0048 - Založništvo 
Namen in cilj 

Namen projekta je omogočiti domačim piscem izdajo knjižnega dela. 
Stanje projekta 

Projekt se izvaja v soglasju z Osrednjo knjižnico Mozirje 2007: 2008: Običaji - Rajšter 2009: Monogragija Mozirja 
2010: Narodne noše, Spomini - Acman, 2011: Rajšter, 2012: narodne noše, 2013: narodne noše,  2015: ponatis 
monografije 
2016: Ponatis Monografije Mozirja. 
2017: Ponatis Monografije Mozirja 
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18039005 - Drugi programi v kulturi 
OB032-07-0026 - Sanacija kulturnega doma Mozirje 
Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je investicijsko vzdrževanje objekta.  
2017: oder, zavese, luči 
Stanje projekta 

Projekt je stalen. 

OB032-07-0027 - Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 
Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je, zagotoviti ustrezne prostore za namen delovanja Osrednje knjižnice v Mozirju. V ta 
namen je predviden odkup prostorov v 2. in 3. nadstropju blagovnice v Mozirju in nato adaptacija objekta v celoti. 
Vir: Javno zasebno partnerstvo 
Stanje projekta 

Projekt je v idejni zasnovi. 
 

18059001 - Programi športa 
OB032-07-0001 - Športni park Mozirje 
Namen in cilj 

Projekt "Modernizacija otroškega igrišča v Mozirju" se vključuje v vizijo turizma v Mozirju, ki ima v svoji strategiji 
osrednji cilj zadržati gosta v Mozirju vsaj en dan. Zaledje Mozirja z Goltmi nudi gostom obilo adrenalinskih športov , 
športna infrastruktura v Mozirju pa obilico raznolikih športnih aktivnosti. Gostje večinoma prihajajo z družinami, kar 
pomeni, da je potrebno ponuditi možnosti za različne aktivnosti otrok. Ta problem želimo rešiti z modernizacijo 
obstoječega igrišča. Investicije: 2008: Postavitev žične ograje okrog športnega parka in ureditev "skeit" parka 2009: 
2010: Ureditev Igrišča na mivki,  2015: ureditev košarkaškega igrišča, 2017: atletska steza. 
Stanje projekta 

V letu 2013 je ureditev košarkaškega igrišča, zaradi izpada prihodka od Fundacije za šport, izpadla. V letu 2014 je v 
pripravi projekt "Gibalni park - Kopelce" ob podpori Fundacije za šport. 2015 se planira obnova igrišča za košarko ob 
pogoju, da bo sofinancirala Fundacija za šport 

19029001 - Vrtci 
OB032-07-0018 - Ureditev vrtca v Mozirju 
Namen in cilj 

Projekt zajema investicijske posege na objektu vrtec Mozirje in sicer: menjava ograje ureditev parkirišča razširitev 
prostora za en oddelek (kontejner). 
V nadaljevanju, širitev vrtca za dva dodatna oddelka in skupen - konferenčni prostor. 
Stanje projekta 

Projekt je v letu 2016 zaključen. 
 

19039001 - Osnovno šolstvo 
OB032-07-0003 - Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnja 
Namen in cilj 

Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolske športne vzgoje na šoli, kot tudi zagotovitev ustreznih 
pogojev za delovanje športnih društev in klubov v občini. 
Glede na namen in širitev uporabe, se vsako leto namenja za nakup nove opreme cca 20.000 €. 
Stanje projekta 

V letu 2013 se načrtuje dograditev plezalne stene - izvedeno.  
V letu 2014 se načrtuje dograditev dodatnih luči. 
V letu 2015 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2016 se načrtuje posodobitev prezračevanja. 
V letu 2017 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
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4. LETNI KADROVSKI NAČRT 
 

Na podlagi  prvega odstavka 43. in 44.  člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 65/08 
ZJU-D),  
 

sprejemam 
kadrovski  načrt za LETO 2017  

 
 
Skupina Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ 

  

uslužbencev 

zaposlenih zaposlenih število zaposlenih zaposlenih število zaposlenih zaposlenih število 

  nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih 

  čas čas   čas čas   čas čas   

  31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 7.1.1900 31.12.2017 31.12.2017 

              

Funkcionarji 1 1 1 1 1 1 

  

    

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

  

                                      

Uslužbenci U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD 

IX. tarifni raz.                                     

VIII. tarifni raz.                                     

VII. tarifni raz 2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 

VI. tarifni raz.   1       1   1       1   1       1 

V. tarifni raz.   3       3   3       3   2       2 

IV. tarifni raz.   1       1   1       1   1       1 

III. tarifni raz.                                     

II. tarifni raz.       1   1                         

I. tarifni raz.                                     

SKUPAJ                                     

uslužbenci 2 6     2 7 2 6 0 0 2 6 2 5 0 0 2 5 

 
 
Legenda: U - uradnik 
                STD - strokovno tehnični delavec 

 
Letni kadrovski načrt občinske uprave Občine Mozirje za leto 2017, je usklajen z spremembo 
Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2017. 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK  
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JVIZ Mozirje 

OE VRTEC MOZIRJE 

Šolska ulica 25 

3330 Mozirje 

 

OB�INA MOZIRJE in RE�ICA 

 

ZADEVA: Predlog uskladitve ekonomske cene programov vrtca Mozirje v letu 2017/2018 

 

Na podlagi 31. �lena Zakona o vrtcih - Ur. list RS,št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, vrtec Mozirje 
predlaga uskladitev cene programov vrtca, ki izvaja javno službo. Predlog cen programov je 
pripravljen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15). 

 

 

Mateja Gluši�, 

ravnateljica 

  

 

 

 



2 
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA USKLADITVE OZ. ZVIŠANJA EKONOMSKE 

CENE (EC) 

1 Uvod 

V JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje je od 1. 9. 2017 vpisanih 271otrok, od tega  v enoti 

Tulipan 183 in v enoti Lipa 88 otrok. Glede na trenutno oblikovane oddelke pa je možno 

sprejete maksimalno 285 otrok, od tega  v enoti Tulipan 190 in v enoti Lipa 95 otrok.   

Otroci so glede na starost vklju�eni v dve starostni skupini  in sicer  od enega do treh let v 

prvo starostno skupino, otroci od �etrtega do šestega leta pa v drugo starostno skupino. 

Odvisno od strukture otrok pa v vrtcu oblikujemo tudi oddelke v katere so vklju�eni otroci 

stari od tri do štiri leta oziroma kombiniran oddelek.  

Za otroke skrbi 33 strokovnih delavk in 15 tehni�nih delavcev. Poslužujemo pa se tudi 

študentskega dela, za potrebe nadomeš�anja odsotnih delavk v skupini. 

Tako v vrtcu oblikujemo cene programov za otroke v oddelkih (vrste oddelkov): 

• prvega starostnega obdobja, 

• drugega starostnega obdobja, 

• kombiniran oddelek. 

Podlaga za izra�un ekonomske cene je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Cena programov, oblikovana po tej 

metodologiji, je podlaga za izra�un pla�ila staršev za vrtec in izra�un razlike med ceno 

programa in pla�ilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. �lenom Zakona o vrtcih dolžna 

zagotoviti ob�ina.  

Vrtec mese�no izstavi ra�un staršem in ob�ini, ki v skladu z 28. �lenom Zakona o vrtcih krije 

pla�ilo razlike  med ceno programa na otroka in pla�ilom staršev. 

Na podlagi Zakona o vrtcih - Ur. list RS,št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 

62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, se programi predšolske 

vzgoje financirajo iz: 

• javnih sredstev, 

• sredstev ustanovitelja, 
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• pla�il staršev,  

• donacij in drugih virov. 

Osnova za pla�ilo staršev je cena programa, v katerega je vklju�en otrok in obsega stroške 

vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Cene programov, ki jih izvaja vrtec, na predlog 

vrtca dolo�i ob�ina ustanoviteljica zavoda. Ker sodi podro�je predšolske vzgoje med izvirne 

pristojnosti ob�ine, je dolžnost ob�ine zagotavljati pogoje za predšolsko dejavnost, kakor tudi 

zagotavljati sredstva za kritje razlike med ceno programa in pla�ili staršev. 

 

1.1 Oblikovanje cen programov 

Na�in oblikovanja, izra�una cene programa v vrtcu dolo�a Pravilnik o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 77/05, 

120/05 in 93/15 – v nadaljevanju metodologija). Pravilnik dolo�a splošne elemente za 

oblikovanje cen in metodologijo za izra�un cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 

• stroški dela, 

• stroški materiala in storitev, 

• stroški živil. 

Stroški dela se obra�unajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s 

predpisanimi normativi, ki jih dolo�a zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi  

in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri ob�ina. 

Stroški dela vklju�ujejo pla�e, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so 

dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povra�ila stroškov 

prehrane med delom, povra�ilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, 

odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomo�i, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v 

skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje. 

Pri ugotavljanju števila zaposlenih se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki vklju�uje 

združevanje oddelkov na za�etku in na koncu obratovalnega �asa vrtca. 
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Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeš�anje odsotnih delavcev iz razloga 

nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena 

v finan�nem na�rtu vrtca, na katerega je ob�ina ustanoviteljica podala soglasje. 

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izra�unana glede na število otrok, ki 

je dolo�eno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V primeru, da je 

število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je dolo�eno kot najvišji normativ za oblikovanje 

posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, dolžna vrtcu zagotavljati 

sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med 

dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativom (prosta mesta). 

Vrtec Mozirje je pri oblikovanju oddelkov upošteval zakonske in podzakonske predpise, ter 

oddelke oblikoval do zgornje meje fleksibilnih normativov (oddelki prvega starostnega 

obdobja 12+2 otroka, oddelki kombinacije in 3-4 let 17+2 otroka in oddelki 5-6 let 22+2 

otroka). 

2 Razlogi za uskladitev in kalkulacija cene programa  

Usklajevanje ekonomske cene – v nadaljevanju EC,  je bilo zadnji� izvedeno v letu 2013, 

trenutno veljavna EC je pri�ela veljati s 1.7.2013. Od takrat do letošnjega leta, so se oddelki 

letno prilagajali vpisu otrok, zato je prišlo v razli�nih šolskih letih do razli�nih struktur 

oddelkov glede na starostne skupine, kar se nekoliko odraža tudi v finan�nih izkazih, vsa 

nihanja pa smo uspešno pokrivali z obstoje�o EC, saj v tem obdobju tudi nismo imeli 

dodatnih stroškov, ki bi vplivali na višino cene (odpravnine ob upokojitvi, ve�je število 

jubilejnih nagrad, ipd.). 

Vlada RS in reprezentativni sindikati so sklenili dogovor, po katerem so preklicani dolo�eni 

var�evalni ukrepi, ki so bili sprejeti z ZUJF-om. Od leta 2015 naprej so sproš�ena 

napredovanja v pla�ne razrede in nazive s pravico do izpla�ila do ve�je pla�e z decembrom 

teko�ega leta, sproš�en pa je tudi regres za letni dopust. Prav tako je bil ta mesec podpisan 

sporazum o dvigu pla� za zaposlene, ki imajo izhodiš�ne pla�e do 26 pla�nega razreda in 

bomo morali izpla�ati višje pla�e s pora�uni od 1.7.2017 dalje.  

V teku so dogovarjanja med vlado in sindikati tudi za dolo�ena delovna mesta višje od 

izhodiš�nega 26 pla�nega razreda, kamor spadajo tudi vsi vzgojitelji, ki naj bi prejeli višje 

pla�e prav tako že v letošnjem letu, vendar glede na to, da se še ne ve, katera delovna mesta 
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bodo deležna dvigov pla� in  koliko pla�nih razredov bodo pogajalci  dosegli, tega finan�nega 

u�inka v predlogu EC, ki ga podajamo, še ni zajeto.  

V letu 2018 bomo morali izpla�ati najmanj dve odpravnini ob odhodu v pokoj, katerih zneski 

so znani in so vklju�eni v predlog EC.  

EC programov odraža finan�no ovrednoteni letni delovni na�rt vrtca za del, ki pokriva 

vzgojni proces, kalkulacija pa je opravljena v skladu z metodologijo za oblikovanje cen 

storitev predšolske dejavnosti. 

 

2.1 Povzetek spremembe cene programov v vrtcih 

Cene programov v preteklih obdobjih: 

 

Iz razpredelnice je razvidno, da kljub predlaganim dvigom EC programov, slednje še vedno 

ostajajo nižje kot v letu 2012 pred uveljavitvijo ZUJF-a. 

Razlika v razmerju pri uskladitvi cen obeh starostnih skupin je v oblikovanju skupine 

kombinacije, kjer je v oddelek po normativih vklju�enih najve� 19 otrok in se strošek 

porazdeli na manjše število, kar pomeni višino cene med prvo in drugo starostno skupino. 

 

2.2. Vpliv števila otrok v oddelkih na EC 

V vrtcih so otroci razporejeni v oddelke prve in druge starostne skupine, vrtec pa lahko 

oblikuje tudi kombinirane oddelke. Cena programa je izra�unana na število otrok, ki je 

dolo�eno kot zgornji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov, pri �emer je 

potrebno upoštevati, da je znotraj ene starostne skupine možno oblikovati homogene ali 

heterogene oddelke (v homogenih oddelkih je število otrok ve�je), kar povzro�a razliko v 

Leto EC-I.ss indeks EC-II.ss indeks št.oddelkov št.otrok

(polna) pov./zmanjš. (polna) pov./zmanjš.

2010 452,20 348,74 15 240

2011 463,50 102,50 357,46 102,50 16 274

2012 463,50 100,00 357,46 100,00 15 260

2013 421,91 91,03 325,74 91,13 17 280

2014 421,91 325,74 16 277

2015 421,91 325,74 16 275

2016 421,91 325,74 16 289

2017 421,91 325,74 *od 1.3.dalje: 17 296
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višini cene programa. V vrtcu Mozirje imamo na za�etku šol. leta 2017/2018 naslednjo 

strukturo oddelkov in število otrok: 

Število oddelkov 

Oddelki 1. starostnega obdobja  6 

Oddelki komb. in sk. 3-4leta  3 

Oddelki 2. starostnega obdobja  6 

Popoldanski oddelek  1 

Skupaj 16 

 

 

 

 

 

 

2.3. Struktura predlaganih cen za programe v vrtcih 

Struktura EC za I. starostno skupino   

Elementi EC V EUR V deležu 

Stroški živil    38,72    8,44 

Stroški mat. in storitev    37,58    8,19 

Stroški dela  382,65  83,37  

EC za I.starostno sk.  458,95 100,00 

 

Struktura EC za kombinacijo in oddelke 3-4    

Elementi EC V EUR V deležu 

Stroški živil    38,72    10,18 

Stroški mat. in storitev    37,58      9,89 

Stroški dela   303,87    79,93  

EC za II.starostno sk.  380,17  100,00 

 

 

Število otrok 

Prva starostna skupina     84 

Kombinacija in odd. 3-4     57 

Druga starostna skupina   144 

Skupaj   285 
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Struktura EC za II. starostno skupino    

Elementi EC V EUR V deležu 

Stroški živil    38,72    10,97 

Stroški mat.in storitev    37,58    10,65 

Stroški dela   276,67    78,38 

EC za II.starostno sk.  352,97  100,00 

 

V tabeli so prikazane skupine elementov za oblikovanje EC v vrtcu, kot izhaja iz 

metodologije in povpre�na struktura teh elementov. Iz pregleda izhaja, da najve�ji delež cene 

posameznega progama predstavljajo stroški dela, v približno enakih odstotkih pa sledita 

deleža materialnih stroškov in storitev, ter delež živil za otroke. Razlika v deležu stroškov 

dela glede na ceno posameznega programa izhaja iz zahteve po ve�ji prisotnosti vzgojnega 

osebja v skupinah prve starostne skupine, poleg tega pa je število otrok, ki se upošteva pri 

izra�unu cene programa prve starostne skupine manjše (najve� 14 otrok na oddelek) v 

primerjavi z najvišjim možnim številom drugega starostnega obdobja (najve� 24 otrok na 

oddelek). 

 

2.3.1 Stroški dela in drugi osebni prejemki 

 
Število dolo�enih zaposlenih po normativih 

Ravnatelj    1,14 

Vzgojitelji  16,00 

Pomo�niki vzgojitelja  18,25 

Svetovalni delavec    0,53 

OPZHR    0,53 

Administrat.-ra�unovod. del.    2,14 

Delavci v kuhinji    6,36 

Delavci v pralnici    0,66 

�istilci    2,38 

Hišnik    0,89 

Skupaj  48,88 
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Število zaposlenih izhaja iz republiških normativov in dolo�il o so�asnosti vzgojnega osebja v 

posameznih starostnih skupinah in je vklju�eno v izra�un EC programov, dejansko pa imamo 

po dolo�enih profilih zaposlenih manj delavcev, kot nam jih pripada. Pred za�etkom vsakega 

šolskega leta se glede kadrovskega na�rta uskladimo z ustanoviteljicama in pridobimo njuna 

soglasja k predlogom za novo šolsko leto.  

 

Stroški dela-II.BOD  

Bruto OD vzgojitelji/mesec    34.781,30 

Bruto OD pom.vzgoj./mesec    24.029,68 

Bruto OD ostalo osebje/mesec    19.044,51 

Skupaj na mesec    77.855,49 

 

Drugi osebni prejemki 

Regres   38.000,00 

Prevoz in prehrana   59.220,00 

Odpravnine,jubilejne,solidarnost.   17.505,18 

Dodatno pokojninsko zavarovanje za JU     7.205,00 

Sredstva za nadom.-štud.delo in sind.zaup.   15.448,58 

Skupaj letno 137.378,76 

Skupaj mese�no   11.448,23 

Skupaj mese�no na otroka          40,17 

 

Znesek za pla�e zaposlenih, upoštevan v predlaganih cenah, je v primerjavi z zneskom za 

pla�e, upoštevanim v trenutno veljavnih cenah višji zaradi predpisov na podro�ju pla�, na 

podlagi katerih se stroški dela povišajo: 

• na podlagi dolo�il Zakona o ukrepih na podro�ju pla� in drugih stroškov dela v javnem 

sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, se je vrednost pla�nih razredov 

s 1.9.2016 povišala 

• na podlagi dolo�il prej omenjene zakonodaje so se s 1.12.2016 sprostila izpla�ila 

napredovanj javnih uslužbencev, ki napredujejo v višji pla�ni razred in v višji naziv (velja 

za vsak december teko�ega leta) 
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• na podlagi dolo�il Zakona o ukrepih na podro�ju pla� in drugih stroškov dela za leto 2016 

in 2017, ter drugih ukrepih v javnem sektorju, se upošteva višji znesek za izpla�ilo regresa 

za letni dopust 

• zaradi upoštevanja sprememb in dopolnitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, na podlagi katerih se pri stroških dela upoštevajo sredstva za 

nadomeš�anje odsotnih delavcev do 30 dni odsotnosti in sredstva za pla�ilo sindikalnega 

zaupnika 

• zaradi izpla�ila najmanj dveh odpravnin ob odhodu v pokoj v letu 2018 

Pla�e v vrtcu so obra�unane v skladu z veljavnimi predpisi, prihaja pa do razlik med vrtci 

zaradi razli�nega števila napredovanj in imenovanj v nazive, razli�ne delovne dobe, razli�ne 

višine potrebnih sredstev za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, števila 

solidarnostnih pomo�i, prevoznih stroškov, ipd. 

 

2.3.2 Stroški materiala in storitev 

Vsi stroški materiala in storitev, ki so po metodologiji vklju�eni v EC programov, so potrjeni 

v sprejetem finan�nem na�rtu za leto 2017, v predlogu EC ostaja ta postavka nespremenjena 

in znaša 37,58 €. 

 

2.3.3 Stroški živil 

V vrtcu se je vrednost živil nazadnje korigirala z materialnimi stroški v letu 2013, ko smo 

znotraj enake EC znižali stroške materiala na ra�un stroškov živil, sicer pa se je vrednost živil 

pove�ala 1.1.2011 in sicer takrat za 2 %. V predlogu EC ostaja vrednost živil nespremenjena, 

saj na podlagi izbire ponudnikov v skladu z javnimi naro�ili, cena zadostuje pokritju stroškov 

živil. Postavka živil na otroka v predlogu EC ostaja enaka in znaša 37,58 €. 
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2.4 Predlagana cena programa glede na elemente cene za prvo in drugo starostno obdobje 

 

 

 

3 Ocena finan�nih in drugih posledic 

3.1. Pla�ila staršev in pla�ila ob�ine  

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do znižanega pla�ila za 

programe vrtcev odlo�a Center za socialno delo. Pla�ilo staršev dolo�i na podlagi lestvice, ki 

starše razvrš�a v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih 

�lanov. V posameznem dohodkovnem razredu pla�ajo starši dolo�en odstotek cene programa 

(v skladu z ZUPJS predstavlja 77% pla�ilo polne cene programa), razliko pa krije ob�ina 

zavezanka. 

Od 1.6.2012 dalje velja, da starši, ki imajo v vrtec hkrati vklju�ena dva ali ve� otrok, pla�ajo 

za mlajšega 30% pla�ila, ki jim je dolo�eno kot znižano pla�ilo vrtca (dohodkovni razred v 

skladu z ZUPJS), za vsakega nadaljnjega otroka pa so pla�ila oproš�eni. Sredstva za navedene 

olajšave se zagotavljajo vrtcem neposredno iz državnega prora�una, s �imer se zagotavljajo 

KALKULACIJA CENE I.starostnega obdobja Osnova Strok.del. Štev.otrok Element cene

Vzgojiteljice - povprečen znesek BOD 2.173,83 6 13.042,98

Pomočnice vzgojiteljic - povpr.znesek.BOD 1.316,69 7,68 10.112,18

Ostali delavci - povpr.znesek BOD 66,82 84 5.612,88

Drugi osebni prejemki in nadomeščanja-povpr. 40,17 84 3.374,28

Materialni stroški - na otroka mesečno-povpr. 37,58 84 3.156,72

Živila - na otroka mesečno-povpr. 38,72 84 3.252,48

Skupaj 38.551,52

IZRAČUNANA EC I.STAROSTNE SKUPINE 458,95

KALKULACIJA CENE kombinacije in 3-4 let Osnova Strok.del. Štev.otrok Element cene

Vzgojiteljice - povprečen znesek BOD 2.173,83 3 6.521,49

Pomočnice vzgojiteljic - povpr.znesek.BOD 1.316,69 3,57 4.700,58

Ostali delavci - povpr.znesek BOD 66,82 57 3.808,74

Drugi osebni prejemki in nadomeščanja-povpr. 40,17 57 2.289,69

Materialni stroški - na otroka mesečno-povpr. 37,58 57 2.142,06

Živila - na otroka mesečno-povpr. 38,72 57 2.207,04

Skupaj 21.669,60

IZRAČUNANA EC I.STAROSTNE SKUPINE 380,17

KALKULACIJA CENE II.starostnega obdobja Osnova Strok.del. Štev.otrok Element cene

Vzgojiteljice - povprečen znesek BOD 2.173,83 7 15.216,81

Pomočnice vzgojiteljic - povpr.znesek.BOD 1.316,69 7 9.216,83

Ostali delavci - povpr.znesek BOD 66,82 144 9.622,08

Drugi osebni prejemki in nadomeščanja-povpr. 40,17 144 5.784,48

Materialni stroški - na otroka mesečno-povpr. 37,58 144 5.411,52

Živila - na otroka mesečno-povpr. 38,72 144 5.575,68

Skupaj 50.827,40

IZRAČUNANA EC II.STAROSTNE SKUPINE 352,97



11 
 

sredstva za sofinanciranje pla�il staršev, ki imajo v vrtec hkrati vklju�enega ve� kakor enega 

otroka. 

Finan�ni u�inek za starše in ob�ine zavezanke je torej odvisen od dohodkovnega razreda, v 

katerega je vklju�en posamezen otrok, realnejše stanje za teko�e šolsko leto pa je znano po 

obra�unu za mesec september, ki je kot prvi mesec novega šolskega leta najbolj relevanten za 

ocene deležev prispevkov znotraj EC za prihodnje leto. Na podlagi obra�unskih podatkov za 

september bo tudi pripravljen finan�ni na�rt, iz katerega bo razvidno, kolikšen bo delež 

posamezne ob�ine ustanoviteljice in drugih virov po EC. 

4 Predlog ekonomske cene programov 

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je potrebno v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje 

spremeniti cene programov. Predlagamo, da ob�inska sveta ob�in ustanoviteljic obravnavata 

in sprejmeta predlagano vsebino in s sklepom dolo�ita nove cene programov in sicer: 

 

 

 

V spodnji preglednici je predlog dopolnjen še s cenami za poldnevni program, ki znaša 80 % 
vrednosti polnega programa. 

Program EC polni program EC poldnev.prog.-ob�ine EC poldnev.prog.-starši 
I. starost. obdobje    458,95 €    458,95 €    367,16 € 
Kombinacija in 3-4    380,17 €    380,17 €    304,14 € 
II.starost. obdobje    352,97 €    352,97 €    282,38 € 

  

 

 

 

 

Stara % dviga Nova predlagana razlika

EC EC v Eur

I.starostna skupina 421,91 8,78% 458,95 37,04

kombinacija in 3-4          /            / 380,17              /

II.starostna skupina 325,74 8,36% 352,97 27,23
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5 Zaklju�ek  

V vrtcu se zavedamo, da predlog dviga EC vedno naleti na negativni odziv, �eprav nanj 

nimamo ve�jega vpliva. Zavedamo se nujnosti racionalnega poslovanja in gospodarnega ter 

smotrnega ravnanja s prora�unskimi sredstvi in sredstvi staršev, obenem pa je pred nami 

obveza, da otrokom v našem vrtcu nudimo kvalitetno izvajanje dejavnosti, kar pa je seveda 

povezano z dolo�enimi finan�nimi sredstvi. 

 

Korekcija ekonomske cene je na podlagi zgoraj navedenih dejstev potrebna zaradi 

upoštevanja dolo�il Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo. Poudariti je potrebno, da se vsi zaposleni v vrtcu trudimo po svojih 

najboljših mo�eh, da s svojim delom kar najbolj doprinesemo k kvalitetnemu izvajanju naše 

dejavnosti, nekateri neposredno, nekateri pa posredno izboljšujemo kvaliteto bivanja otrok v 

našem vrtcu. 

 

 

Pripravila ra�unovodkinja:                                                          Mateja Gluši�, 

Jasmina Štorgel                                                                            ravnateljica 

 

 

 

Mozirje, avgust 2017 

 

 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-00  /2017 
Datum:   6.10.2017 
 
 
K  6. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG USKLADITVE EKONOMSKE CENE 

PROGRAMOV VRTCA MOZIRJE V LETU 2017/2018 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 25., 28. čl. Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05 – uradno 

prečiščeno besedilo in 25/08) in 22. čl. Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06) 

 
 
PREDLAGATELJ: VVZ Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
V prilogi je priložena obrazložitev predloga uskladitve cen programov predšolske vzgoje v 
JVIZ OE Vrtec Mozirje, za leto 2017/18.  
 
Razlogi za povišanje cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje za leto 2017 in ocena 
finančnih posledic, so natančno predstavljeni v dopisu, ki so nam ga posredovale strokovne 
službe JVIZ Mozirje in so priloga k tej točki. 
 
Tematiko je obravnaval Odbor za negospodarske dejavnosti Občine Mozirje. Občinskemu 
svetu Občine Mozirje predlaga, da sprejme in potrdi »Sklep o uskladitvi cen programov 
predšolske vzgoje«  
 
V skladu z navedenim Občinskemu svetu predlagamo naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme in potrdi "Sklep o uskladitvi cen programov 
predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje", v predlagani obliki in vsebini  in 
sicer od 01.11.2017 dalje. 
 
 
Pripravila: 
Urška Pesan 
 
 
 



Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. __/__) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list 
RS, št. 36/16) sta občinska sveta Občine Mozirje na __. redni seji dne __. __. ____ in Občine 
Rečica ob Savinji na __. redni seji dne __. __. ____, sprejela 

 

S K L E P  

o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje 
 

I. 
 

(1) Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se določi ekonomska cena v naslednji višini:  
 

I. starost. obdobje   458,95 € 
Kombinacija in 3-4   380,17 € 
II. starost. obdobje   352,97 € 
 

(2) Cena poldnevnega programa znaša 80 % cene posameznega programa. 
 

II. 
 

Ta Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje začne veljati po potrditvi na občinskih 
svetih obeh občin in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jo za 
obe občini izvede Občina Mozirje. Nova cena iz tega Sklepa o določitvi ekonomske cene 
vrtca Mozirje se začne uporabljati za mesec, ki sledi mesecu objave. 

 
III. 

 
Z uveljavitvijo tega Sklepa o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje prenehata veljati 

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob 
Savinji (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2013) in Sklep o uskladitvi cen programov 
predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje (Uradni list Republike Slovenije, št. 
60/2013). 

 
 

Mozirje, dne __. __. _____ 
 
 

Občina Mozirje 
Župan 

Ivan Suhoveršnik l.r. 
 
 

Občina Rečica ob Savinji 
Župan 

Vincenc Jeraj l.r. 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 493-0003_/2017 
Datum:  20. 09. 2017 
 
K 7. točki 
 
 
ZADEVA: NAKUP, PRODAJA, MENJAVA  PREMOŽENJA 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS), Ur.l. RS, št. 86/2010, Uredba o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 
Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi zemljišč v lasti Občine 
Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.06/2000), 2.točka 7.člena Statuta Občine 
Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007),  
 
 

1. NAKUP PREMOŽENJA (PARKIRIŠČE VRTEC, BRDCE) 
 
PREDLAGATELJ: ŽUPAN 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

V postopku stečaja Vegrad d.d. v stečaju, so bila v postopek dražbe (Sklop2) vključena 
zemljišča, ki predstavljajo funkcionalno površino objekta Vrtec Mozirje, so v neposredni 
bližini vrtca, je na njih zgrajena javna infrastruktura  in so v delu že v uporabi kot parkirišča. 

 

Obravnavamo naslednje parcele, ki so bile na dražbi obravnavane pod sklop 2 in sicer: 

 

št. šifra k.o. ime k.o. številka 

površina 

(m2) primarna nam.raba 

1 920 MOZIRJE 632/78 346 stavbna zemljišča (100%) 

2 920 MOZIRJE 632/34 86 stavbna zemljišča (100%) 

3 920 MOZIRJE 632/35 799 stavbna zemljišča (100%) 

4 920 MOZIRJE 632/33 139 stavbna zemljišča (100%) 

Skupna površina znaša 1370m2. 

 

Občina Mozirje se je v postopek pridobitve lastništva vključila. V postopku javne dražbe z 
zniževanjem izklicne cene, ki je znašala 18.000 EUR,  je znašala končna prodajna cena 8.500 
EUR, kar znese približno 6,2 EUR/m2 stavbnega zemljišča. 

Zemljišče se pridobi v skladu z  Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/12, 50/14, ki določa, da je potrebna 
cenitev s strani pooblaščenega cenilca, če je izkustvena vrednost višja od 10.000 EUR.  

Izdelana je bila uradna cenitev, ki je izkazovala ceno 13,138 EUR/m2. 



Zemljišče ni bilo vključeno v načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, vendar zakon 
dopušča, da se lahko pravni posli sklepajo izven načrta ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, 
ki narekujejo hiter odziv. 

Glede na to, da ta zemljišča občina potrebuje, se predlaga nakup nepremičnin. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Nakup  zemljišča pomeni breme proračuna občine v višini 8.500,00  EUR. Z nakupom 
zemljišča pridobi Občina Mozirje v last nujno potreben prostor, kjer je že zgrajeno parkirišče 
ob Vrtcu Mozirje, kjer bo možno zgraditi še nekaj parkirnih mest v neposredni bližini vrtca in 
zemljišče ob  kategorizirani cesti LK 267501-Brdce.  

 

 Sklep: 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 

 

 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja z nakupom 100% deležev 
zemljišč  parc. št. 632/78, k.o. Mozirje v velikosti 346m2,  parc. št. 632/34, k.o. Mozirje 
v velikosti 86m2, parc. št. 632/35, k.o. Mozirje v velikosti 799m2 in parc. št. 632/33, k.o. 
Mozirje v velikosti 139m2, za skupno ceno 8.500,00  EUR.  

 

Sklep v sprejem Občinskemu svetu: 

 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja z nakupom 100% deležev zemljišč  parc. št. 
632/78, k.o. Mozirje v velikosti 346m2,  parc. št. 632/34, k.o. Mozirje v velikosti 86m2, 
parc. št. 632/35, k.o. Mozirje v velikosti 799m2 in parc. št. 632/33, k.o. Mozirje v 
velikosti 139m2, za skupno ceno 8.500,00  EUR.  

 
 
 
 
Priloga: 

- ortofoto stanja 
- podatki o zemljišču 
- zapisnik javne dražbe 
 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. PRODAJA ZEMLJIŠČA- GERMADSKI VRH 
 
PREDLAGATELJ: USAR VENČESLAV, LEPA NJIVA 118, 3325 ŠOŠTANJ 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Vlagatelj je podal vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 1539/9 k.o. 917- Lepa Njiva v 
velikosti cca 1900m2. 

Zemljišče je kategorizirano kot stavbno zemljišče. Glede na bližino priključevanja na osnovno 
javno infrastrukturo je lega zemljišča ugodna. Do območja vodi kategorizirana cesta  iz 
Florjana pri Šoštanju, kakor tudi s  strani Mozirja preko Lepa Njive. 

Zemljišče se proda v skladu z  Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/12, 50/14, ki določa, da je potrebna 
cenitev s strani pooblaščenega cenilca, če je izkustvena vrednost višja od 10.000 EUR.  

Za parcelo je že bila izdelana uradna cenitev, ki je izkazovala ceno 20 EUR/m2. 

Zemljišče je bilo vključeno v načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in ob 
pozitivnem sklepu Občinskega sveta ni zadržkov za prodajo. 

Glede na to, da ta zemljišča občina ne potrebuje, in ni drugih zadržkov glede prodaje, se 
predlaga prodaja navedene nepremičnine. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Prodaja  zemljišča pomeni priliv v  proračun občine v višini cca. 38.000,00  EUR. Točna 
površina bo znana po izvedeni parcelaciji. Prodaja zemljišča bo imela pozitiven vpliv na 
ureditev in popolnitev naselja Germadski vrh ob možnosti gradnje na zemljišču, ki je predmet 
prodaje. 

 

 Sklep: 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 

 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s prodajo dala zemljišča parc. 
št. 632/33, k.o. Mozirje v približni velikosti 1900m2, po ceni 20EUR/m2. Stroški geodezije 
in stroški upravnih postopkov bremenijo kupca. 

 

Sklep v sprejem Občinskemu svetu: 

 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo dala zemljišča parc. št. 632/33, k.o. 
Mozirje v približni velikosti 1900m2, po ceni 20EUR/m2. Stroški geodezije in stroški 
upravnih postopkov bremenijo kupca. 
Priloga: 

- ortofoto stanja 
- podatki o zemljišču 
- vloga 
 
 
Pripravil: Jaka Vačovnik 



 

3. MENJAVA PREMOŽENJA 
 
PREDLAGATELJ: ŽUPNIJA MOZIRJE (g. Sandi Koren), ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Stranki predlagata, da se zemljiškoknjižno uredi lastništvo v smislu dejanske in smotrne rabe 
prostora, ki ga posedujeta v lasti. 

Občina Mozirje je zemljiškoknjižni lastnik kapelice sv. Valentina v Mozirskem gaju. Kapelica 
stoji na zemljišču parc. št. 692/99, ki je prav tako v lasti Občine Mozirje. Po evidencah 
geodetske uprave RS, je  bila Cerkvica zgrajena leta 1993. Kvadratura objekta (neto) je 45m2. 

 

Župnija Mozirje je zemljiškoknjižni lastnik zemljišč : 

- parc. št. 240/2, KO 920 Mozirje, površina:679.88 m2, na parceli stoji pokopališka kapela, 
preostali del je pokopališče 

- parc.št. 241,  KO 920, površina:3663.12 m2, v naravi je v delu makadamsko parkirišče, 
ostalo je gozd (graben) 

 

Predlog dogovora je, da se: 

- Izvede parcelacija zemljišča 240/2, ki je v lasti Župnije Mozirje- odmera kapelice s 
funkcionalnim zemljiščem na pokopališču, preostali del zemljišča, ki predstavlja 
pokopališče se brezplačno prenese na Občino Mozirje  

- Zemljišče parc.št. 241, ki je v lasti Župnije Mozirje  se brezplačno prenese na Občino 
Mozirje 

- Objekt- kapelica v Mozirskem gaju se brezplačno prenese v lastništvo Župnije Mozirje  

 

Stranki soglašata, da se menjava opravi brezplačno (enakovredno) za obe stranki. 

Zemljišče se proda v skladu z  Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/12, 50/14, in Uredbo o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), ki določa, da se v postopkih ravnanja s 
stvarnim premoženjem  izbere metoda, s katero se zagotavlja javnost in preglednost postopkov 
in ki omogoča najugodnejši izid ravnanja s stvarnim premoženjem za državo oziroma 
samoupravno lokalno skupnost. Pri odločitvi o izbiri metode ravnanja s stvarnim premoženjem 
upravljavec upošteva ekonomsko utemeljenost predvidenega ravnanja, in sicer pričakovane 
pozitivne ekonomske posledice predvidenega ravnanja v smislu zadovoljevanja operativnih 
potreb oziroma izboljšanja pogojev za delo, in s tem doseganje večje učinkovitosti. 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Obe stranki sta soglasni, da se menjava opravi brezplačno. Z menjavo zemljišč občina 
Mozirje pridobi v last zemljišča, ki jih potrebuje oz. so potrebna za izvrševanje svoje 
pristojnosti (del pokopališča, parkirišče pri pokopališču) 

 

 



 Sklep: 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 

 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja, da se izvede enakovredna 
menjava objekta  stavba št. 925, cerkev,  na zemljišču parc. št.692/99 k.o. 920-Mozirje, 
ki  je v lasti Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje za nepremičnini in sicer: 
del zemljišča parc.št 240/2 (pokopališče brez kapele in funkcionalnega zemljišča okoli 
kapele) in zemljišče parc.št. 241 k.o. Mozirje do celote 1/1, ki sta v lasti Župnije Mozirje, 
cesta na vrhe 2, 3330 Mozirje. 

 

Sklep v sprejem Občinskemu svetu: 

 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja da se izvede enakovredna menjava objekta  
stavba št. 925, cerkev,  na zemljišču parc. št.692/99 k.o. 920-Mozirje, ki  je v lasti Občine 
Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje za nepremičnini in sicer: del zemljišča parc.št 
240/2 (pokopališče brez kapele in funkcionalnega zemljišča okoli kapele) in zemljišče 
parc.št. 241 k.o. Mozirje do celote 1/1, ki sta v lasti Župnije Mozirje, cesta na vrhe 2, 
3330 Mozirje. 

 

Priloga: 
- ortofoto stanja 
- podatki o zemljišču in objektu 
- vloga 
 
 
Pripravil: Jaka Vačovnik 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 371-0002/2017 
Datum:  20. 09. 2017 
 
K 8. točki 
 
 
ZADEVA: PREDLOG SPREMEMBE PROMETNEGA REŽIMA 
 
PRAVNA PODLAGA: 12.točka 7.člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007),  
 
 

 
PREDLAGATELJ:  Jakob Presečnik, Podvrh 31, 3330 Mozirje 

 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Predlagatelj je podal predlog, da se: 

- obrne smer oziroma spremeni potek prometa na enosmerni cesti na delu Hofbauerjeve ulice, 
ki poteka iz trga Mozirje v smeri avtobusne postaje in  

- obrne smer, oziroma spremeni prometa na  enosmerni cesti, ki poteka skozi Trate v smeri 
avtobusna postaja- policija  

S tem bi se razbremenil promet na Hribernikovi ulici (mimo kulturnega doma) in 
prerazporedil na cesto skozi Trate in Savinjsko cesto. 

Prometna študija občine, po kateri so se urejali prometni tokovi, je bila izdelana leta 2008. 
Študija je bila izdelana na osnovi štetja prometa, napovedi prometa, (tranzit, rast notranjega in 
izvorno-ciljnega prometa, spremembe rabe površin, napovedi motorizacije). 

Na podlagi študije se je uredil prometni režim, izvedla se je rekonstrukcija trga Mozirje in 
cest na območju Trate in Nove trate, kjer se je zgradil tudi pločnik. 

Bistvena priporočila za dokončno stanje, ki ga je študija predvidela in še niso realizirana, so 
pa: 

- ureditev križišča za navezavo Savinjske ceste na regionalno cesto pri Mavriču, za lažje 
vključevanje ne regionalno cesto. S tem bi se bistveno zmanjšala obremenitev 
Hribernikove ulice, ker bi se celoten zahodni del vezal na to križišče oz. krožišče)  

- izvedba navezave Trat na krožišče pri avtobusni postaji z mostom preko Trnave (že 
izdelana idejna zasnova) 

- prometno tehnična in gradbena ureditev Hribernikove ulice (izgradnjo pločnika, 
ureditev parkirišč in potoka, prestavitev trafo postaje, ureditev izvoza na Šmihelsko 
cesto) 

 

Vsa tri priporočila se upoštevajo pri pripravi projektov. Trenutno se izvaja ( priprava 
projektne dokumentacije): 

- projekt Šmihelske ceste od krožišča pri upravnem centru do Krahelnovega (že razpis) 



- projekt kalibriranja 110 kW daljnovoda za povezavo trafo postaje pri upravnem centru 
do trafo postaje na Hribernikovi ulici, ki predstavlja ozko grlo s prometnega vidika 

- prestavitev trafo postaje na Hribernikovi ulici 

- ureditev potoka Šajspah na Hribernikovi ulici in izgradnja pločnika 

 

Predhodna ureditev Šmihelske ceste in daljnovoda (elektro), je pogoj za ureditev 
Hribernikove ulice ter potoka Šajspah. 

Tehnične karakteristike obeh predmetnih enosmernih cest so zaradi obstoječe obcestne 
pozidave na lokalnih odsekih slabe. 

Obe ulici sta obremenjeni s pešci: 

- Hribernikova (od parkirišča do trga, knjižnice in obratno) 

- Ulica Na tratah (Mozirje- avtobusna postaja-konice, Loke, pešpot ob Savinji) 

 

Glede na dejstvo, da se bo rekonstruirala Šmihelska cesta (odsek upravni center- 
Krahelnovo in ureditev Hribernikove ulice z navezavo na regionalno cesto Mozirje- 
Žekovec), je smotrno razbremeniti tranzitni promet za čas gradnje na ostale ceste. Poleg 
tega je nova cestna povezava novo nastajajočih Trat  in krožišča pri avtobusni postaji 
časovno negotova. 

V primeru, da bo prišlo do realizacije naselitve zgrajenega objekta na Tratah in posledično 
parkirišča ter ostalih gradenj skladno s sprejetim načrtom, bo ta povezava potrebna, kot to 
predvideva študija.  

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

 

Sprememba prometnega režima predstavlja strošek prestavitve prometne in usmerjevalne 
signalizacije (talne označbe, prometni znaki, novi usmerjevalni sistem). Stroške ocenjujemo 
na cca. 9.000,00 EUR 

  

 

Sklep: 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s spremembo prometnega 
režima in sicer: 

- Enosmerni cesti Na Hofbauerjevi ulici, ki poteka iz smeri trga Mozirje proti 
avtobusni postaji se v delu enosmerne ceste spremeni smer vožnje, tako, da je smer 
vožnje iz smeri  avtobusne postaje proti trgu Mozirje. 

- Enosmerni cesti na ulici Na Tratah, ki poteka iz smeri Hofbauerjeve ulice proti 
policijski postaji se v delu enosmerne ceste spremeni smer vožnje, tako, da je smer 
vožnje iz smeri  policijske postaje proti avtobusni postaji Mozirje. 

 

 

Sklep v sprejem Občinskemu svetu: 



 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja s spremembo prometnega režima in sicer: 

- Enosmerni cesti Na Hofbauerjevi ulici, ki poteka iz smeri trga Mozirje proti 
avtobusni postaji se v delu enosmerne ceste spremeni smer vožnje, tako, da je smer 
vožnje iz smeri  avtobusne postaje proti trgu Mozirje 

- Enosmerni cesti na ulici Na Tratah, ki poteka iz smeri Hofbauerjeve ulice proti 
policijski postaji se v delu enosmerne ceste spremeni smer vožnje, tako, da je smer 
vožnje iz smeri  policijske postaje proti avtobusni postaji Mozirje. 

 
 
 
 
Priloga: 

- ortofoto predlaganih sprememb prometnih tokov  
- del iz prometne študije za območje 
- predlog sprememb 
 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 
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Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
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K 9. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: PREDLOG: 

- izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve 
člana DS RS, 

- imenovanje kandidata za člana DS RS 
 
PRAVNA PODLAGA: Pravila  za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve  

državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta 

 
PREDLAGATELJ:    Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 

priznanja Občine Mozirje 
 
 
Kratka obrazložitev: 
 
V skladu s 4. členom Pravil za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve državnega sveta 
ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, je Komisija za mandatna vprašanja na 
svoji 13. redni seji, dne 4.10.2017, pripravila predlog za predstavnika (elektorja) v volilno telo 
za volitve državnega sveta in predlog kandidata za člana državnega sveta. 
 

Naloga občinskega sveta je, da na seji v skladu s 7. členom zgoraj navedenih pravil izvoli s 
tajnim glasovanjem predstavnika (elektorja) in v skladu s 8. členom zgoraj navedenih pravil 
izvoli s tajnim glasovanjem kandidata za člana državnega sveta. 
 

Na glasovnici so kandidati napisani v zaporedju, kot je predlog oblikovala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje. Volitve so tajne. 
Izvoljen pa je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov. 
 

Predlogi: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje predlaga 
naslednja kandidata za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve državnega sveta: 

• mag. Samo Kramer in 
• Roman Čretnik. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje predlaga  
kandidata za člana državnega sveta: 

• Jožef Jelen 
 
  
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 



GLASOVNICA 
 

ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA – ELEKTORJA 
v volilno telo za volitve državnega sveta 

 
 

Kandidati: 
 
 

1. Mag. Samo Kramer 
 

2. Roman Čretnik 
 
 
 
Voli se eden kandidat. 
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLASOVNICA 

ZA VOLITVE KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVEA RS 
 

 
Kandidati: 
 

1. Jože Jelen 
 
 
 
 
 
Voli se eden kandidat. 
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata. 
 


