
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 11.12.2017 
Številka: 032-00__/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 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  

 ki bo v torek, 19.12.2017, ob 17.00 uri, 

 
 

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:  

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
28.11.2017, priloga 

2. Statut Občine Mozirje – druga obravnava, priloga (gradivo 17. seje) 
3. Poslovnik Občinskega sveta občine Mozirje – druga obravnava, priloga (gradivo 17. 

seje) 
4. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava, priloga (poročevalec: 

Ivan Suoveršnik, Ivo Glušič) 
5. Odlok OPPN Škrubov vrh - prva obravnava (priloga poročevalec Jože Sinur) 
6. Odlok OPPN Završe - prva obravnava (priloga poročevalec Jože Sinur) 
7. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na prve spremembe in dopolnitve OPN, 

(priloga poročevalec Jože Sinur) 
8. Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju 

oskrbe iz Šaleškega vodovoda za leto 2018, priloga (poročevalec: Jaka Vačovnik) 
9. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v letu 2018, priloga (poročevalec: Janez Janko) 
10. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018, priloga 

(poročevalec: Ivo Glušič) 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  

 

 

 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  

- občinska uprava, Jaka Vačovnik, Ivo Glušič, Jože Sinur, Janko Jani 

- predstavniki  tiska  

 

v kongresni dvorani hotela Golte
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                         Zapisnik 17. redne seje 

 

 

 

ZAPISNIK 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  28.11.2017. 

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: 

URŠKA CAR, MARK MOLNAR, ROMAN ČRETNIK, MOJCA FINKŠT, JOŽICA 

STROJANŠEK, JOŽEF JELEN, LUKA PAULIČ, mag. JOŽE KUMER  

Opravičeno odsotni: mag. PETER GOLTNIK, mag. SAMO KRAMER, MARKO 

PRESEČNIK, mag. TANJA ZUPAN VOLER, JURIJ REPENŠEK. 

 

 

Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JANEZ JANKO - občinska uprava 

Savinjske novice. 
 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 

Navzočih je bilo 8 članov občinskega sveta. 
 
 

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje 

Občinskega sveta Občine Mozirje. 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
17.10.2017, priloga 

2. Statut Občine Mozirje – druga obravnava, priloga (poročevalec: Lex-localis) 
3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje – druga obravnava, priloga (poročevalec: 

Lex-localis) 
4. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava, priloga (poročevalec: 

župan) 
5. Najem premoženja, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
6. Soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  

 

 

SKLEP: 

Dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

 

 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 17.10.2017 
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
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Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine 

Mozirje z dne, 17.10.2017. 

Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Statut Občine Mozirje – druga obravnava 

 

Uvodno obrazložitev je podala članica Statutarno pravne komisije, Urška Car: 

Pripombe iz prve obravnave so bile upoštevane. 

Tematika je primerna za drugo obravnavo in sprejem. 

 

Diskusija: 

Posebne diskusije ni bilo. 

Ker se akt sprejema z  2/3 večino, navzočih pa ni bilo dovolj članov, glasovanje ni bilo 

opravljeno. 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje bo glasovanje o Statutu opravil na naslednji seji.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje – druga obravnava 

 

Uvodno obrazložitev je podala članica Statutarno pravne komisije, Urška Car: 

Pripombe iz prve obravnave so bile upoštevane. 

Tematika je primerna za drugo obravnavo in sprejem. 

 

Diskusija: 

Posebne diskusije ni bilo. 

Ker se akt sprejema z  2/3 večino, navzočih pa ni bilo dovolj članov, glasovanje ni bilo 

opravljeno. 

 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje bo glasovanje o Poslovniku opravil na naslednji seji.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava 

 

Uvodno obrazložitev je podal  župan Ivan Suhoveršnik: 

V procesu priprave proračuna za leto 2018 so bila upoštevana izhodišča MF, zatečeno stanje 

proračuna 2017 in predlogi proračunskih uporabnikov (šola, vrtec, knjižnica, glasbena šola, 

zdravstveni dom, komunala, …). 



3 
 

Prihodki so ocenjeni na osnovi prihodkov v letu 2017 in sprejete glavarine.  

Tekoči odhodki so ocenjeni na osnovi predstavljenih predlogov proračunskih uporabnikov in 

zakonskih določil, ki opredeljujejo obseg plač. Investicijski odhodki se nanašajo na 

zaključevanje investicij v teku (GVC, CČN, krožišče GAJ) in investicije, ki bodo znatno 

sofinancirane s strani RS (TIC, Šmihelska cesta, most Ljubija). V planu pa je še izdelava 

investicijske dokumentacije za projekte, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo izdatno 

sofinancirani (Praprotnikova ulica, Kulturni dom in Osrednja knjižnica). 

Ker v letu 2018 obeležujemo 700 let trških pravic, se namenja nekaj sredstev tudi za promocijo 

občine Mozirje. 

 

Diskusija: 

V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 

Jože Jelen: 

Ugotavlja slabo dejavnost odborov (nesklepčnost, pomanjkanje poglabljanja v stvari, …) 

Pogreša celovite NRP, vizijo občine, dolgoročen plan investicij. 

Za knjižnico naj ostanejo sredstva v proračunu le za dokumentacijo. 

Mark Molnar: 

Pogreša jasno stališče odbora za proračun. 

Luka Paulič: 

Ideja o prestavitvi knjižnice v prostore Mercatorja je nekje od leta 2010. Mogoče bi lahko 

razmišljali povsem na novo, se pravi, da bi te prostore v Mercatorju uporabljala godba in 

kulturniki za  kulturne namene. 

TIC Mozirje vsekakor potrebuje, bo pa tudi tržno naravnan. 

Mojca Finkšt: 

Pogreša sofinanciranje s strani RS in predvsem EU. Kdo bdi nad temi razpisi? 

Mag. Jože Kumer: 

Proračun mora biti nastavljen varčevalno. Razlika med tekočimi prihodki in odhodki mora biti 

večja, da bo mogoče poravnavati zatečene obveznosti in zmanjševati dolg do kreditodajalcev in 

dobaviteljev. V NRP in proračun se lahko uvrstijo le projekti, ki imajo zaključeno finančno 

konstrukcijo in imajo določeno prioriteto. Tu je vsekakor na prvem mestu vodovod. Zanemariti 

tudi ne smemo potencialne obveznosti do odlagališča Podhom. 

Urška Car: 

Odločilnega pomena je mnenje odbora za proračun. Pogreša likvidnostni plan, načrt 

razdolževanja in prevzem odgovornosti za zatečeno stanje. 

Čretnik Roman: 

Kaj so v bistvu glavne pripombe na osnutek proračuna 2018? Kot kaže je sporna le investicija 

v načrtovano knjižnico. 

Mag. Ivo Glušič: 

NRP-ji so v gradivu obravnavane točke. Likvidnostni plan je mesečno delo občinske uprave in 

se izvaja.  

Ivan Suhoveršnik: 

Za knjižnico pridobivamo donatorska sredstva. Prav je da ostane v proračunu vsaj za projektno 

dokumentacijo, ostalo bo, če bodo viri, opredeljeno v rebalansu. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018 

– prva obravnava, z vsemi pripombami v diskusiji. 

Za: 6 

Proti: 0 

Sklep je bil sprejet. 
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K 5. točki dnevnega reda 

 
Najem premoženja 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik  

V mesecu oktobru smo dobili možnost dobave od VOC-a Celje večje količine gramoza. Glede 

na kronično pomanjkanje parkirišč v Mozirju smo se odločili za najem parcele pri KD Mozirje 

od Marolt Jureta za dobo 7 let z možnostjo podaljšanja. Tematiko je obravnaval Odbor za 

gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo Občine Mozirje in je s predlagano 

rešitvijo soglašal. 

 

Diskusija: 

V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 

Urška Car: 

Z vsem spoštovanjem o dobronamernosti reševanja problema parkiranja, tam parkirišče ni 

možno. Potreben je OPPN in gradbeno dovoljenje. 

Mojca Finkšt: 

Pogreša formiranje plave cone v Mozirju in s tem umik domačih avtomobilov iz javni površin. 

Ivan Suhoveršnik: 

Projekt za plavo cono načrtujemo v letu 2018, izvedbo pa v letu 2019. 

 

Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje se ne strinja  z najemom zemljišča parc. št. 363/29 k.o. 

Mozirje pri Kulturnem domu Mozirje za potrebe parkirišča. 

 

Za: 0 

Proti: 2 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 

 
Soglasje h  kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje 

 

Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: 

ZD Nazarje je zaprosil za soglasje k kratkoročni zadolžitvi  v višini 150.000 EUR v skladu z 

10.g členom ZFO-1 (Zakon o financiranju občin, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 

14/15 – ZUUJFO). 

Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in proračun Občine Mozirje. Odbor predlaga 

občinskemu svetu Občine Mozirje, da izda soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje. 

 

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje izdaja soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 7. točki dnevnega reda 

 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 

Roman Črenik: 

Opozoril je na nesprejemljivost novo nastalih plakatnih panojev in zasedenost parkirišča pri 

Gaju z »ringlšpili« 

Povabil je k sodelovanju svetnike pri novoletni obdaritvi starejših občanov. 

Urška Car: 

Prosila je za pojasnilo cestne zapore na Aškerčevi cesti ob priliki otvoritve kapelice. 

Ivan Suhoveršnik: 

Obvestilo: naslednja seja bo 19.12.2017. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 

 

 

 

Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 



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. 94/07-UPB2, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 76/16 – odl.US), 
Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) 

 
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: 

• V 21. členu definirati število članov v odborih (3 ali 5) 
 
Občinski svet je tematiko obravnaval na svoji 17. seji, vendar glasovanja zaradi pomanjkanja 2/3 
sklepčnosti ni opravil. 
 
 

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Statut občine Mozirje – druga obravnava 

 

 
 

Pripravil:   Ivo Glušič 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 
Datum: 
 
 

K  3.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA: 36. 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 pošiljanju vabila in gradiva, 7 dni pred sejo,  61. člen poslovnika 
 
Občinski svet je tematiko obravnaval na svoji 17. seji, vendar glasovanja zaradi pomanjkanja 2/3 
sklepčnosti ni opravil. 
 
 

PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje – druga 
obravnava 

 

 
 

Pripravil:   Ivo Glušič 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2017 
Datum:    11.12.2017 
 
 
 
 
K  4.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2018 - druga 

obravnava 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 16. člena statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
S proračunom za leto 2018 se predvidevajo prihodki in odhodki občine Mozirje za 
obdobje enega leta.  Glede na predvidene prilive v letu 2018 je poraba zelo omejena 
in sicer:  

1. Zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna 
sredstva občin Mozirje, Nazarje in  Rečica ob Savinji) 

2. Zaključevanje investicije v GVC (vir: Občina Mozirje) 
3. Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje) 
4. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (Šmihelska cesta, krožišče 

Soteska) 
5. Novogradnja parkirišč (Trate in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje) 
6. Pridobitev projektne dokumentacije (Praprotnikova ulica, prostori za Godbo, 

prostori za Knjižnico, Nadgradnja CČN-gnilišče, bioplin) 
7. Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje ...) 
8. Dotacije društvom 

 
Gradivo za razpravo na odborih vsebuje: 

1. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2018. V njem je opredeljena višina 
splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja. 

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

njihovih programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta. 
4. NRP 2017-2021 
5. Kadrovski načrt 
6. Načrt prodaje premoženja 
7. Obrazložitve 

 



Osnovni okvir proračuna 2018 
 
Prihodki: 
Prihodki so planirani na osnovi posredovanih izhodišč Ministrstva za finance in na 
osnovi ocen lastnih prihodkov glede na leto 2017 in na osnovi znanih prihodkov iz 
naslova sofinanciranja investicij za že začete ali odobrene investicije, ter je tako 
zaokrožen na 3.425.773,00 EUR. 
 
Na podlagi trenutno predlagane glavarine 551 EUR/prebivalca, smo izračunali 
primerno porabo v letu 2018 na 2.482.872,00 €. Dohodnina, ki pripada občini tako 
znaša 2.482.872,00 EUR in pripadajoča finančna izravnava 0,00 EUR. Na tej osnovi 
se določi obseg rezerve in rezervacije v obsegu 1,5%, kar znaša 36.343,00 EUR. 
 
Predvideni prihodki od komunalnih prispevkov: 
 

 vir Lokacija znesek 

1 Individualne gradnje     20.000 

2 Poslovne gradnje  ZKZ, Lave 182.000 

 SKUPAJ  202.000 

V prihodke proračuna smo zajeli le 60.000 EUR, 142.000,00 EUR pa bo potrebno 
vračati PV-Investu, ker ni začel gradnje v Podrožniku. 
 
 
Predvideni prihodki od prodaje premoženja: 
 
Obseg prodaje je naveden v priloženi tabeli, ki znaša preko 500.000 EUR. V 
proračun smo zajeli le del tega v višini 40.000 EUR. 
Obseg občinskega premoženja je podan v priloženi tabeli. 
 
 
Predvideni prihodki RS za investicije: 
 

 Namen Vir znesek 

1 Sanacije plazov po neurjih MOP 101.369 

2 Sanacije cest po neurjih MOP 100.009 

3 Namenske Investicije (23. člen ) MGRT   78.622 

    

 SKUPAJ  280.000 

 
 
Predvideni dolgoročni krediti: 
 
Vsako leto določila vlada RS v obvestilu občinam o deležih razpoložljivih sredstev za 
sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje. Občina Mozirje je na 
podlagi primerne porabe za leto 2018 in predvidenega 2% sofinanciranja občinskih investicij, 
ocenila, da bo možnost zadolžitve pri proračunu RS za 52.415,00 EUR (doba 10 let, 0% 
obrestna mera). Da bo koriščenje sredstev v letu 2018 mogoče, je ob koncu predlagan  
ustrezen sklep. 
 
 



Odhodki: 
V okviru planiranih prihodkov, je obseg porabe temu prilagojen.  
Upoštevana so izhodišča Ministrstva za finance, pogodbene obveznosti za investicije 
v teku in obveznosti do javnih zavodov. 
Z javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Mozirje, so bili izvršeni razgovori s 
predstavitvami njihovega finančnega plana. V skladu z zmožnostmi in zakonskimi 
obveznostmi, so potrebna sredstva zajeta v proračun. 
 
Na tem mestu je potrebno posebej izpostaviti naslednje investicije in sicer: 
1. zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah. V letu 2018 je predvideno 

plačilo 10% zadržanih sredstev iz leta 2017 in plačilo po pogodbi za dodatna dela 
(cesta, okolica, ograja, depo za sveče depo za blato), 128.500 EUR 

2. financiranje gasilskega avtomobila (GVC), 50.000 EUR. 
3. novogradnja TIC Mozirje,  150.000 EUR 
4. sofinanciranje investicij na državnih cestah, 120.000 
5. novogradnja parkirišč, 25.000 EUR 
6. obnovo cestnih odsekov (ob Mozirnici, pri Gaju, Podvrh, Mostnar), po prioriteti 

odbora GJS, 50.000 EUR 
 
Znaten del proračuna je namenjen za delovanje zavodov in družb, katerih 
ustanovitelj je občina Mozirje: 
1. JPK Mozirje, za vzdrževanje cest, 240.000 EUR 
2. Vrtec Mozirje, varstvi in vzgoja predšolskih otrok, 562.223 EUR 
3. Osnovna šola Mozirje, sofinanciranje, 161.306 EUR in za prevoze 91.000 EUR 
4. Osrednja knjižnica Mozirje, 132.595 EUR 
5. Glasbena šola Nazarje, 14.100 EUR 
 
Socialne programe občina sofinancira na podlagi odločb Centra za socialno delo in 
so ocenjena na 150.100 EUR. 
 
Za delovanje društev (šport, kultura, ) se namenja nekoliko povečan obseg sredstev 
(glede na povečano glavarino) . 
 
OPOMBA: 
V priloženem gradivu,  so v splošnem 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 2018. 

 
Obravnave: 
Odlok  so obravnavali Odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Izpostavljeno je 
bilo naslednje: 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo lovstvo in ribištvo je izrazil potrebo po večjem 
vzdrževanju gozdnih cest. 



Odbor za turizem in malo gospodarstvo se je osredotočil predvsem na TIC.  Izrazil 
je potrebo po oceni stroškov bodočega poslovanja TICa. 
Odbor za gospodarske javne službe se je osredotočil na javno infrastrukturo, in 
porabo denarja za športno dvorano.  
Odbor za negospodarske dejavnosti je opozoril na potrebo po predhodni ureditvi 
dokumentacije za ureditev parkirišča pri kulturnem domu. 
Odbor za gospodarstvo je pregledal proračun v celoti, prihodke, odhodke in račun 
financiranja. Opozoril je na višino glavarine (551EUR), ustrezno oznako stolpcev v 
tabeli I in II dela proračuna, formalno je pripravljen v skladu z navodili. Izrazil je 
potrebo po obravnavi realizacije za leto 2017 takoj v januarju 2018. 
Vsi odbori so predlagali, da Občinski svet sprejme proračun za leto 2018 v 
podanem predlogu. 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za 

leto 2018 - druga obravnava. 
 
2. Občinski svet Občine Mozirje v skladu z 11. členom sprejetega Odloka o proračunu 

občine Mozirje, sprejme sklep o zadolžitvi Občine Mozirje pri proračunu RS za 
financiranje občinskih investicij v letu 2018 v višini in pod pogoji, ki jih je določila 
vlada RS v obvestilu občinam o deležih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 
občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje. 

 
 
 

Pripravil:   Ivo Glušič 
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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. 

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 so predvidene izključno za Knjižnico.  

 

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 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 

01019006 - Volitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške lokalnih volitev v letu 2018. 

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 
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05029002 - Izobraževalno središče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sofinanciranje izobraževalnega središča v Celju. 

 

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 

06019001 – Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatek za vse zaposlene v občinski upravi. 

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. 
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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. 

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 

10039002 - Javna dela - občina Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za javna dela na področju infrastrukture, delo in stroški materiala.  

 

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. 
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11029004 - Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo v dopolnilni kmetijski dejavnosti na področju čebelarstva. 

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. 
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13029003 - Sanacija cest po neurjih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za odpravo poškodb na javnih cestah, ki so posledica neurij. 

13029004 - Izdelava zaščitnih ograj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za postavitev novih zaščitnih cestnih ograj na javnih cestah. 

13029005 - Svet za preventivo in vzgojo - SPV 
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 

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. 

13029025 – DC Šmihelska cesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za financiranje pločnika in parkirišča ob šmihelski cesti 

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, ...). 

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. 

13029077 - Parkirišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za ureditev parkirišč v Mozirju (Pri Beričnikui, Kralnovo, Vrtec) 

13029078 – Krožišče Soteska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje novogradnje krožišča v Soteski 

13029079 – Most Ljubija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje obnove mosta v Ljubiji 

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. 
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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. 

 

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, .. , ob 700 letnici trških pravic 

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. 

14139009 – Turistična Infrastruktura 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje sredstva za ureditev TIC-a pri AP Mozirje. Projekt je izdelan v sodelovanju  Občino Ljubno, 

pretežno pa bo sofinanciran od Ministrstva za kmetijstvo preko LAS Zgornje-savinjske in Šaleške doline. 

 

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. 

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. 

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. 
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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.  

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 

 

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. 
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16029006 - Prostorsko načrtovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za izdelavo prostorskih aktov. 

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, …). 

1603 - Komunalna dejavnost 
16039001 - Oskrba z vodo 

2060 - Urad za okolje in prostor 

16039003 – Vodovod Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje obseg subvencioniranje vodovoda v Lepi Njivi (oskrba od JP K Velenje). 

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 – Objeti za rekreacijo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za urejanje javnih površin (zelenice na trgu, urejanje otokov na krožiščih). 

16039004 – Praznično urejanje naselij 

2060 - Urad za okolje in prostor 

16039013 – Praznična okrasitev naselij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za novoletno okrasitev v Mozirju 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

2060 - Urad za okolje in prostor 

16039009 - Javna razsvetljava - vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za električno energijo za javno razsvetljavo. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
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. 
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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.  

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) 

 

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. 

 



 

Stran 18 od 27 

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, ...). 

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. 

 

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. 

 

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. 

18039009 – Knjižnica Mozirje - investicija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke gradnjo Osrednje knjižnice v Mozirju (prostori Mercatorja) 
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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 

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". 

18059011 - Maratoni 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje izvedbe maratonov v Mozirju 

 

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). 

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 – Športna dvorana Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za poslovanje športne dvorane pri OŠ Mozirje. 
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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, Glazija Celje, Waldorfska šola 
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. 

 

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. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

2070 - Urad za splošne zadeve 

20049003 – Sofinanciranje splošnih socialnih zavodov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje oskrbnin v domovih za starejše občane. 

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. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

2070 - Urad za splošne zadeve 

20049004 - Posebni socialni zavodi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje stanarin materialno ogroženih. 

20049006 – Pomoč socialno ogroženim 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje izdatke za enkratne letne pomoči materialno ogroženih. 

 

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. 

 

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. 
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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 

15029006 – Centralna čistilna naprava Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo obveznosti za "CČN Mozirje". 

 

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". 

 

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". 



 

Stran 23 od 27 

 

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 in  2015 . 

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. V letu 2018 se plačuje preostanek že izvedenih del v letu 2017. 

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. Ob KD se uredi e prakirišče. 

Stanje projekta 

Leto 2009: Priprava PGD in nakup zemljišča za potrebe pločnika. Leto 2010 Nakup zemljišča, Leto 2014 projekt 

neaktiven. Aktivnosti se bodo izvajale v letu 2018 
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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. 

OB079-16-0002 - 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 

OB0379-17-0001 – Turistična infrastruktura 
Namen in cilj 

Cilj projekta je ureditev TIC-a pri AP Mozirje v sodelovanju  občino Ljubno 

Stanje projekta 

Projekt je v recenziji Ministrstva a kmetijstvo. Projekt bo sofinanciran 80%. 

 

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. 

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. 
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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 

V letu 2018 se načrtuje obnova vodov v Lokah 

Stanje projekta 

Projekt je aktiven 

 

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. 
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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, v letu 2018 pa pridobitev projektne dokumentacije. 

 

 

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: Monografija 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 

 

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. 
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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 

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. 

V letu 2018 se načrtuje periodični tehnični pregled telovadnih orodij. 

 

 

 

 



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 PRORAČUNU 

OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA  

1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

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)  3.425.773,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.024.273,00 

70 DAVČNI PRIHODKI  2.799.772,00 

700 Davki na dohodek in dobiček  2.482.872,00 

7000 Dohodnina  2.482.872,00 

703 Davki na premoženje  227.900,00 

7030 Davki na nepremičnine  175.400,00 

7032 Davki na dediščine in darila  15.000,00 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  37.500,00 

704 Domači davki na blago in storitve  89.000,00 

7044 Davki na posebne storitve  2.000,00 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  87.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  224.501,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  145.501,00 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  1,00 

7103 Prihodki od premoženja  145.500,00 

711 Takse in pristojbine  3.000,00 

7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 

7120 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki  70.000,00 

7141 Drugi nedavčni prihodki  70.000,00 

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 

73 PREJETE DONACIJE  30.000,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov  30.000,00 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  30.000,00 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20143441


74 TRANSFERNI PRIHODKI  331.500,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  331.500,00 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  306.000,00 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  25.500,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.268.112,87 

40 TEKOČI ODHODKI  990.309,87 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  241.120,00 

4000 Plače in dodatki  201.230,00 

4001 Regres za letni dopust  7.340,00 

4002 Povračila in nadomestila  9.600,00 

4003 Sredstva za delovno uspešnost  11.100,00 

4004 Sredstva za nadurno delo  350,00 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.500,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  35.797,00 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  18.850,00 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  14.900,00 

4012 Prispevek za zaposlovanje  133,00 

4013 Prispevek za starševsko varstvo  214,00 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  1.700,00 

402 Izdatki za blago in storitve  600.918,00 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  95.440,00 

4021 Posebni material in storitve  4.200,00 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  101.037,00 

4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 

4024 Izdatki za službena potovanja  1.850,00 

4025 Tekoče vzdrževanje  289.030,00 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine   21.270,00 

4027 Kazni in odškodnine  1.001,00 

4029 Drugi operativni odhodki  84.750,00 

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  74.786,00 

4090 Splošna proračunska rezervacija  36.343,00 

4091 Proračunska rezerva  37.243,00 

4093 Sredstva za posebne namene  1.200,00 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.287.864,00 

410 Subvencije  49.800,00 

4100 Subvencije javnim podjetjem  1.800,00 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  48.000,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  278.000,00 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  6.600,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 

4119 Drugi transferi posameznikom  268.400,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  102.240,00 



4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  102.240,00 

413 Drugi tekoči domači transferi  857.824,00 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  36.000,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  821.824,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  890.004,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  890.004,00 

4202 Nakup opreme  3.500,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  591.002,00 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  131.500,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  6.001,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  158.001,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  99.935,00 

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  32.235,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  32.235,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)  

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  157.660,13 

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

(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  195.349,00 

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

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  746.099,13 

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)  52.415,00 

50 ZADOLŽEVANJE  52.415,00 

500 Domače zadolževanje  52.415,00 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  52.415,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  210.075,13 

55 ODPLAČILA DOLGA  210.075,13 

550 Odplačila domačega dolga  210.075,13 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  198.100,00 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  11.975,13 

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -157.660,13 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -157.660,13 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA  0,00 

 



3. člen 

(posebni del proračuna) 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 

programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 

podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 

odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

 

4. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. 

 

 

5. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 

naslednji prihodki: 

1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest. 

 

 

6. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 

proračuna. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 

proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.  

 

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju 

zaključnega računa.  

 

 

7. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 

načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 

proračunu. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2019, 50 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 

blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika. 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 

najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 

storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 



 

8. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan  lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 

za več kot 10% mora predhodno potrditi občinski svet. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 

uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. 

 

 

9. člen 

(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 

1.  proračunska rezerva  oblikovana po ZJF, 

 

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 37.243,00 evrov. 

 

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. 

člena ZJF do višine 37.243,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE 

 

10. člen 

(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov 

odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

V letu 2018 se občina Mozirje dodatno zadolžuje ob predhodnem soglasju Občinskega Sveta Občine Mozirje. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 

Občina Mozirje, v letu 2018 ni predviden. 

 

 

12. člen 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi 

in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2018 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega 

sveta občine Mozirje. 

 

V kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno poroštvo občine Mozirje, 

zadolževanje v letu 2018 ni možno. 

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 

13. člen 

(začasno financiranje v letu 2019) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 

ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 



14. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2018. 

 

 

Številka:  032-00__/2017 

Mozirje,  ______________ 

           

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK l.r. 
 

 
 
 



PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.618.325,073.425.773,003.224.166,00 81,2106,3201.607,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.468.824,403.024.273,002.900.151,00 85,1104,3124.122,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2.260.540,802.799.772,002.682.051,00 84,3104,4117.721,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.960.370,002.482.872,002.374.151,00 82,6104,6108.721,00

7000 Dohodnina 1.960.370,002.482.872,002.374.151,00 82,6104,6108.721,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.960.370,002.482.872,002.374.151,00 82,6104,6108.721,00

703 Davki na premoženje 224.086,04227.900,00212.900,00 105,3107,115.000,00

7030 Davki na nepremičnine 173.277,76175.400,00160.400,00 108,0109,415.000,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 2.925,733.500,003.500,00 83,6100,00,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.560,235.500,005.500,00 64,7100,00,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 1,300,000,00 ------0,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 79.243,6480.000,0075.000,00 105,7106,75.000,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 86.227,3085.000,0075.000,00 115,0113,310.000,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.319,561.400,001.400,00 94,3100,00,00

7031 Davki na premičnine 0,140,000,00 ------0,00

703100 Davek na vodna plovila 0,130,000,00 ------0,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,010,000,00 ------0,00

7032 Davki na dediščine in darila 16.090,6715.000,0010.000,00 160,9150,05.000,00

703200 Davek na dediščine in darila 16.091,0515.000,0010.000,00 160,9150,05.000,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov -0,380,000,00 ------0,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 34.717,4737.500,0042.500,00 81,788,2-5.000,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 6.531,837.500,007.500,00 87,1100,00,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 28.177,0730.000,0035.000,00 80,585,7-5.000,00

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

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 81.977,1289.000,0094.000,00 87,294,7-5.000,00

7044 Davki na posebne storitve 1.500,022.000,002.000,00 75,0100,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.500,022.000,002.000,00 75,0100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 80.477,1087.000,0092.000,00 87,594,6-5.000,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 37.242,7042.000,0042.000,00 88,7100,00,00

704704 Turistična taksa 29.052,8530.000,0035.000,00 83,085,7-5.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 6.488,256.000,006.000,00 108,1100,00,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 7.693,309.000,009.000,00 85,5100,00,00

706 Drugi davki in prispevki -5.892,360,001.000,00 ---0,0-1.000,00

7060 Drugi davki in prispevki -5.892,360,001.000,00 ---0,0-1.000,00

706099 Drugi davki in prispevki -5.892,360,001.000,00 ---0,0-1.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 208.283,60224.501,00218.100,00 95,5102,96.401,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 182.293,16145.501,00193.100,00 94,475,4-47.599,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 84.000,001,0084.000,00 100,00,0-83.999,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 84.000,001,0084.000,00 100,00,0-83.999,00

7103 Prihodki od premoženja 98.293,16145.500,00109.100,00 90,1133,436.400,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 12.532,4615.000,0015.000,00 83,6100,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 16.460,1815.000,0015.000,00 109,7100,00,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 68.288,82114.000,0076.600,00 89,2148,837.400,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 946,811.000,002.000,00 47,350,0-1.000,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 64,89500,00500,00 13,0100,00,00

711 Takse in pristojbine 2.314,823.000,003.000,00 77,2100,00,00

7111 Upravne takse in pristojbine 2.314,823.000,003.000,00 77,2100,00,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 2.314,823.000,003.000,00 77,2100,00,00

712 Globe in druge denarne kazni 4.591,346.000,008.000,00 57,475,0-2.000,00

7120 Globe in druge denarne kazni 4.591,346.000,008.000,00 57,475,0-2.000,00

712001 Globe za prekrške 535,001.000,001.000,00 53,5100,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 4.056,345.000,007.000,00 58,071,4-2.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 19.084,2870.000,0014.000,00 136,3500,056.000,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 19.084,2870.000,0014.000,00 136,3500,056.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 4.528,7960.000,000,00 ------60.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 14.555,4910.000,0014.000,00 104,071,4-4.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,0040.000,0040.000,00 0,0100,00,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,0040.000,0040.000,00 0,0100,00,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0040.000,0040.000,00 0,0100,00,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0040.000,0040.000,00 0,0100,00,00

73 PREJETE DONACIJE 2.100,0030.000,000,00 ------30.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.100,0030.000,000,00 ------30.000,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.100,0030.000,000,00 ------30.000,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.100,0030.000,000,00 ------30.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 147.400,67331.500,00284.015,00 51,9116,747.485,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 147.400,67331.500,00284.015,00 51,9116,747.485,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 130.253,76306.000,00264.015,00 49,3115,941.985,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 30.180,000,0035.000,00 86,20,0-35.000,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 56.461,00280.000,00186.015,00 30,4150,593.985,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 43.612,7626.000,0043.000,00 101,460,5-17.000,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 17.146,9125.500,0020.000,00 85,7127,55.500,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 14.298,1615.000,0015.000,00 95,3100,00,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.848,7510.500,005.000,00 57,0210,05.500,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.526.363,753.268.112,873.441.527,87 73,495,0-173.415,00

40 TEKOČI ODHODKI 806.381,40990.309,87996.001,87 81,099,4-5.692,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 192.458,32241.120,00229.959,00 83,7104,911.161,00

4000 Plače in dodatki 160.834,61201.230,00192.430,00 83,6104,68.800,00

400000 Osnovne plače 150.169,00187.300,00179.100,00 83,9104,68.200,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.927,0113.000,0012.400,00 80,1104,8600,00

400004 Drugi dodatki 738,60930,00930,00 79,4100,00,00

4001 Regres za letni dopust 7.284,387.340,007.290,00 99,9100,750,00

400100 Regres za letni dopust 7.284,387.340,007.290,00 99,9100,750,00

4002 Povračila in nadomestila 7.640,789.600,009.900,00 77,297,0-300,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.717,928.150,008.450,00 79,596,5-300,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 922,861.450,001.450,00 63,7100,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.599,4011.100,008.300,00 79,5133,72.800,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 6.599,4011.100,008.300,00 79,5133,72.800,00

4004 Sredstva za nadurno delo 306,29350,00350,00 87,5100,00,00

400400 Sredstva za nadurno delo 306,29350,00350,00 87,5100,00,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 9.504,1011.500,0011.400,00 83,4100,9100,00

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 9.504,1011.500,0011.400,00 83,4100,9100,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 288,760,00289,00 99,90,0-289,00

400900 Jubilejne nagrade 288,760,00289,00 99,90,0-289,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 28.913,8435.797,0035.307,00 81,9101,4490,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.378,0618.850,0018.800,00 81,8100,350,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.378,0618.850,0018.800,00 81,8100,350,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 12.187,1714.900,0014.890,00 81,9100,110,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.286,5713.800,0013.800,00 81,8100,00,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 900,601.100,001.090,00 82,6100,910,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 101,93133,00133,00 76,6100,00,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 101,93133,00133,00 76,6100,00,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 169,89214,00214,00 79,4100,00,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 169,89214,00214,00 79,4100,00,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.076,791.700,001.270,00 84,8133,9430,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.076,791.700,001.270,00 84,8133,9430,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

402 Izdatki za blago in storitve 505.017,14600.918,00639.117,00 79,094,0-38.199,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 64.606,3395.440,0097.490,00 66,397,9-2.050,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.923,107.000,007.000,00 56,0100,00,00

402001 Čistilni material in storitve 11.919,3021.000,0021.000,00 56,8100,00,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.455,307.000,007.000,00 49,4100,00,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.844,585.000,005.000,00 56,9100,00,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.776,276.000,006.000,00 79,6100,00,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.255,0510.500,0010.500,00 97,7100,00,00

402007 Računalniške storitve 8.715,7516.500,0016.500,00 52,8100,00,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.298,305.200,006.750,00 78,577,0-1.550,00

402009 Izdatki za reprezentanco 4.300,065.000,005.000,00 86,0100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 9.118,6212.240,0012.740,00 71,696,1-500,00

4021 Posebni material in storitve 3.486,734.200,004.200,00 83,0100,00,00

402100 Uniforme in službena obleka 834,24800,00800,00 104,3100,00,00

402108 Drobni inventar 285,60300,00300,00 95,2100,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.366,893.100,003.100,00 76,4100,00,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 68.726,63101.037,0099.327,00 69,2101,71.710,00

402200 Električna energija 26.407,6434.000,0032.000,00 82,5106,32.000,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 26.837,7342.500,0042.500,00 63,2100,00,00

402203 Voda in komunalne storitve 4.042,448.700,008.700,00 46,5100,00,00

402204 Odvoz smeti 4.286,097.200,007.000,00 61,2102,9200,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.553,903.500,003.500,00 73,0100,00,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.118,034.137,004.137,00 75,4100,00,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.480,801.000,001.490,00 99,467,1-490,00

4023 Prevozni stroški in storitve 1.977,102.340,002.340,00 84,5100,00,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.584,951.600,001.600,00 99,1100,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 0,00300,00300,00 0,0100,00,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 133,41140,00140,00 95,3100,00,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 258,74300,00300,00 86,3100,00,00

4024 Izdatki za službena potovanja 1.303,221.850,001.500,00 86,9123,3350,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 22,08100,00100,00 22,1100,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 1.281,141.750,001.400,00 91,5125,0350,00

4025 Tekoče vzdrževanje 247.671,87289.030,00294.090,00 84,298,3-5.060,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.936,7815.300,0015.300,00 84,6100,00,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,00600,00600,00 0,0100,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,007.000,007.000,00 71,4100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.780,907.330,007.290,00 93,0100,640,00

Stran 6 od 13



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.434,452.000,002.000,00 71,7100,00,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.112,754.000,004.000,00 77,8100,00,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 218.406,99252.800,00257.900,00 84,798,0-5.100,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.993,3821.270,0022.370,00 67,095,1-1.100,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.800,002.300,002.300,00 78,3100,00,00

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.239,691.670,001.670,00 74,2100,00,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 10.968,9012.500,0016.500,00 66,575,8-4.000,00

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0,000,00100,00 0,00,0-100,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,003.000,000,00 ------3.000,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 984,791.800,001.800,00 54,7100,00,00

4027 Kazni in odškodnine 44.569,711.001,0045.170,00 98,72,2-44.169,00

402799 Druge odškodnine in kazni 44.569,711.001,0045.170,00 98,72,2-44.169,00

4029 Drugi operativni odhodki 57.682,1784.750,0072.630,00 79,4116,712.120,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 374,33800,00800,00 46,8100,00,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.210,002.000,002.000,00 60,5100,00,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.208,691.750,0010.750,00 67,116,3-9.000,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.620,044.000,004.000,00 90,5100,00,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 14.515,5630.300,0015.300,00 94,9198,015.000,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.991,5110.000,0010.000,00 69,9100,00,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.422,932.500,002.500,00 56,9100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.750,822.000,002.000,00 87,5100,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 20,68500,00500,00 4,1100,00,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 695,00700,00700,00 99,3100,00,00

402999 Drugi operativni odhodki 19.872,6130.200,0024.080,00 82,5125,46.120,00

403 Plačila domačih obresti 26.883,3537.688,8737.688,87 71,3100,00,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 18.913,9627.088,8727.088,87 69,8100,00,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00100,00100,00 0,0100,00,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 18.913,9626.988,8726.988,87 70,1100,00,00

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 2.273,923.200,003.200,00 71,1100,00,00

403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 2.273,923.200,003.200,00 71,1100,00,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.695,477.400,007.400,00 77,0100,00,00

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 1.868,272.400,002.400,00 77,8100,00,00

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 3.827,205.000,005.000,00 76,5100,00,00
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409 Rezerve 53.108,7574.786,0053.930,00 98,5138,720.856,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 14.588,2236.343,0015.000,00 97,3242,321.343,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 14.588,2236.343,0015.000,00 97,3242,321.343,00

4091 Proračunska rezerva 37.729,7337.243,0037.730,00 100,098,7-487,00

409100 Proračunska rezerva 37.729,7337.243,0037.730,00 100,098,7-487,00

4093 Sredstva za posebne namene 790,801.200,001.200,00 65,9100,00,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 790,801.200,001.200,00 65,9100,00,00

41 TEKOČI TRANSFERI 821.002,421.287.864,001.167.471,00 70,3110,3120.393,00

410 Subvencije 16.019,9749.800,0027.400,00 58,5181,822.400,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 1.382,681.800,001.800,00 76,8100,00,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.382,681.800,001.800,00 76,8100,00,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.637,2948.000,0025.600,00 57,2187,522.400,00

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 237,7712.000,002.500,00 9,5480,09.500,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,002.000,002.000,00 0,0100,00,00

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 3.000,0020.000,004.000,00 75,0500,016.000,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11.399,5214.000,0017.100,00 66,781,9-3.100,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 195.585,13278.000,00275.000,00 71,1101,13.000,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4.800,006.600,006.600,00 72,7100,00,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 4.800,006.600,006.600,00 72,7100,00,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.854,633.000,003.000,00 61,8100,00,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.854,633.000,003.000,00 61,8100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 188.930,50268.400,00265.400,00 71,2101,13.000,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 66.498,8791.000,0091.000,00 73,1100,00,00

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0,00100,00100,00 0,0100,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 48.793,1970.000,0070.000,00 69,7100,00,00

411920 Subvencioniranje stanarin 21.534,6924.000,0023.000,00 93,6104,41.000,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 23.263,1538.000,0035.000,00 66,5108,63.000,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 28.840,6045.300,0046.300,00 62,397,8-1.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 42.369,50102.240,0093.640,00 45,3109,28.600,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 42.369,50102.240,0093.640,00 45,3109,28.600,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 42.369,50102.240,0093.640,00 45,3109,28.600,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 567.027,82857.824,00771.431,00 73,5111,286.393,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.278,2036.000,0036.000,00 75,8100,00,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 27.278,2036.000,0036.000,00 75,8100,00,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 539.749,62821.824,00735.431,00 73,4111,886.393,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 325.068,21544.962,00448.829,00 72,4121,496.133,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 51.807,2673.382,0072.550,00 71,4101,2832,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 162.874,15199.885,00214.052,00 76,193,4-14.167,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,003.595,000,00 ------3.595,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 847.362,43890.004,001.208.120,00 70,173,7-318.116,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 847.362,43890.004,001.208.120,00 70,173,7-318.116,00

4202 Nakup opreme 1.853,953.500,003.500,00 53,0100,00,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.558,102.000,002.000,00 77,9100,00,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 295,851.500,001.500,00 19,7100,00,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 255.443,54591.002,00330.983,00 77,2178,6260.019,00

420401 Novogradnje 35.585,51525.889,00101.573,00 35,0517,7424.316,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 219.858,0365.113,00229.410,00 95,828,4-164.297,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 531.250,51131.500,00744.600,00 71,417,7-613.100,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 531.250,51131.500,00744.600,00 71,417,7-613.100,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 14.194,006.001,0014.500,00 97,941,4-8.499,00

420600 Nakup zemljišč 14.194,006.001,0014.500,00 97,941,4-8.499,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 44.620,43158.001,00114.537,00 39,0138,043.464,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 3.915,7354.001,0018.377,00 21,3293,935.624,00

420801 Investicijski nadzor 0,002.000,0020.000,00 0,010,0-18.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.704,70102.000,0076.160,00 53,5133,925.840,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 51.617,5099.935,0069.935,00 73,8142,930.000,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 51.000,0067.700,0067.700,00 75,3100,00,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0052.500,0052.500,00 95,2100,00,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0052.500,0052.500,00 95,2100,00,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0012.200,0012.200,00 0,0100,00,00

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0012.200,0012.200,00 0,0100,00,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,003.000,003.000,00 33,3100,00,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,003.000,003.000,00 33,3100,00,00

Stran 9 od 13



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(2)/(1)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 617,5032.235,002.235,00 27,6---30.000,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5032.235,002.235,00 27,6---30.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5032.235,002.235,00 27,6---30.000,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

157.660,13 91.961,32-217.361,87 ------375.022,00

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

195.349,00 118.844,67-179.673,00 ------375.022,00

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

746.099,13 841.440,58736.678,13 114,2101,39.421,00
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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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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 216.523,0052.415,00476.523,00 45,411,0-424.108,00

50 ZADOLŽEVANJE 216.523,0052.415,00476.523,00 45,411,0-424.108,00

500 Domače zadolževanje 216.523,0052.415,00476.523,00 45,411,0-424.108,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0,000,00400.000,00 0,00,0-400.000,00

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 0,000,00400.000,00 0,00,0-400.000,00

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 76.523,0052.415,0076.523,00 100,068,5-24.108,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 76.523,0052.415,0076.523,00 100,068,5-24.108,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 239.079,65210.075,13259.161,13 92,381,1-49.086,00

55 ODPLAČILA DOLGA 239.079,65210.075,13259.161,13 92,381,1-49.086,00

550 Odplačila domačega dolga 239.079,65210.075,13259.161,13 92,381,1-49.086,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 147.880,99198.100,00217.761,13 67,991,0-19.661,13

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,001.000,00661,13 0,0151,3338,87

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 147.880,99197.100,00217.100,00 68,190,8-20.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 91.198,6611.975,1341.400,00 220,328,9-29.424,87

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 7.198,668.400,008.400,00 85,7100,00,00

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 84.000,003.575,1333.000,00 254,610,8-29.424,87

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

0,00 69.404,670,00 ------0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -157.660,13 -22.556,65217.361,87 -------375.022,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -157.660,13 -91.961,32217.361,87 -------375.022,00

22.593,15XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 0,0022.593,15
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2010 Občinski svet 23.179,8930.860,0029.860,00 103,4 77,61.000,00

23.179,8901 POLITIČNI SISTEM 30.860,0029.860,00 103,4 77,61.000,00

23.179,890101 Politični sistem 30.860,0029.860,00 103,4 77,61.000,00

23.179,8901019001 Dejavnost občinskega sveta 30.860,0029.860,00 103,4 77,61.000,00

5.122,3001019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.000,006.000,00 100,0 85,40,00(N)

368,25402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 100,0 36,80,00

4.754,05402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.000,005.000,00 100,0 95,10,00

4.350,0001019005 Politične stranke 9.610,009.610,00 100,0 45,30,00(N)

4.350,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.610,009.610,00 100,0 45,30,00

8.730,6001019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 100,0 97,00,00(N)

367,53402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 100,0 36,80,00

8.363,07402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.000,008.000,00 100,0 104,50,00

4.976,9901019014 Občinski praznik 6.250,005.250,00 119,1 94,81.000,00(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,0 100,00,00

3.726,99402999 Drugi operativni odhodki 5.000,004.000,00 125,0 93,21.000,00

Stran: 1 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 1.398,4417.300,002.300,00 752,2 60,815.000,00

1.398,4401 POLITIČNI SISTEM 17.300,002.300,00 752,2 60,815.000,00

1.398,440101 Politični sistem 17.300,002.300,00 752,2 60,815.000,00

1.398,4401019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.300,002.300,00 752,2 60,815.000,00

0,0001019006 Volitve 15.000,000,00 --- ---15.000,00(N)

0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.000,000,00 --- ---15.000,00

1.398,4401019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 100,0 60,80,00(N)

1.398,44402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 100,0 60,80,00

Stran: 2 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2030 Župan 103.102,51135.616,00114.150,00 118,8 90,321.466,00

49.993,7601 POLITIČNI SISTEM 60.830,0060.220,00 101,0 83,0610,00

49.993,760101 Politični sistem 60.830,0060.220,00 101,0 83,0610,00

49.993,7601019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.830,0060.220,00 101,0 83,0610,00

48.453,2501019007 Plače 58.330,0057.720,00 101,1 84,0610,00(N)

29.202,04400000 Osnovne plače 35.000,0035.000,00 100,0 83,40,00

2.502,50400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.000,002.900,00 103,5 86,3100,00

600,00400100 Regres za letni dopust 600,00600,00 100,0 100,00,00

689,92400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 100,0 81,20,00

9.504,10400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.400,00 100,9 83,4100,00

2.805,84401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.350,00 101,5 83,850,00

2.079,80401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 100,0 83,20,00

168,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00200,00 105,0 84,010,00

19,00401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 100,0 63,30,00

31,70401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 100,0 79,30,00

163,24401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 200,00200,00 100,0 81,60,00

687,11402402 Stroški prevoza v državi 1.000,00650,00 153,9 105,7350,00

1.540,5101019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 100,0 61,60,00(N)

1.266,02402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,0 63,30,00

274,49402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 100,0 54,90,00

53.108,7523 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 74.786,0053.930,00 138,7 98,520.856,00

38.520,532302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.443,0038.930,00 98,8 99,0-487,00

38.520,5323029001 Rezerva občine 38.443,0038.930,00 98,8 99,0-487,00

38.520,5323029001 Rezerva 38.443,0038.930,00 98,8 99,0-487,00(N)

37.729,73409100 Proračunska rezerva 37.243,0037.730,00 98,7 100,0-487,00

790,80409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 100,0 65,90,00

Stran: 3 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

14.588,222303 Splošna proračunska rezervacija 36.343,0015.000,00 242,3 97,321.343,00

14.588,2223039001 Splošna proračunska rezervacija 36.343,0015.000,00 242,3 97,321.343,00

14.588,2223039001 Rezervacije 36.343,0015.000,00 242,3 97,321.343,00(N)

14.588,22409000 Splošna proračunska rezervacija 36.343,0015.000,00 242,3 97,321.343,00

Stran: 4 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2040 Uprava 259.787,78364.617,00345.326,00 105,6 75,219.291,00

259.787,7806 LOKALNA SAMOUPRAVA 364.617,00345.326,00 105,6 75,219.291,00

0,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 14.000,000,00 --- ---14.000,00

0,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 14.000,000,00 --- ---14.000,00

0,0006019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 14.000,000,00 --- ---14.000,00(N)

0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.000,000,00 --- ---14.000,00

259.787,780603 Dejavnost občinske uprave 350.617,00345.326,00 101,5 75,25.291,00

158.189,0906039001 Administracija občinske uprave 204.110,00192.719,00 105,9 82,111.391,00

155.811,9906039002 Plače 200.770,00189.379,00 106,0 82,311.391,00(N)

108.353,25400000 Osnovne plače 139.400,00131.200,00 106,3 82,68.200,00

7.424,51400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,009.500,00 105,3 78,2500,00

738,60400004 Drugi dodatki 930,00930,00 100,0 79,40,00

5.344,38400100 Regres za letni dopust 5.400,005.350,00 100,9 99,950,00

4.756,11400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.300,00 95,2 75,5-300,00

600,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 700,00700,00 100,0 85,70,00

6.599,40400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.100,008.300,00 133,7 79,52.800,00

306,29400400 Sredstva za nadurno delo 350,00350,00 100,0 87,50,00

288,76400900 Jubilejne nagrade 0,00289,00 0,0 99,9-289,00

10.922,88401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.500,0013.500,00 100,0 80,90,00

8.096,49401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.000,0010.000,00 100,0 81,00,00

654,10401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 800,00800,00 100,0 81,80,00

74,11401200 Prispevek za zaposlovanje 90,0090,00 100,0 82,30,00

123,45401300 Prispevek za starševsko varstvo 150,00150,00 100,0 82,30,00

913,55401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.500,001.070,00 140,2 85,4430,00

22,08402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 100,0 22,10,00

594,03402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 100,0 79,20,00

1.977,1006039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 100,0 84,50,00(N)

1.584,95402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 100,0 99,10,00

0,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 100,0 0,00,00

133,41402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 100,0 95,30,00

258,74402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 100,0 86,30,00

Stran: 5 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

400,0006039007 Kazni in odškodnine 1.000,001.000,00 100,0 40,00,00(N)

400,00402799 Druge odškodnine in kazni 1.000,001.000,00 100,0 40,00,00

101.598,6906039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 146.507,00152.607,00 96,0 66,6-6.100,00

429,8706039009 Posebni material in storitve 1.100,001.100,00 100,0 39,10,00(N)

285,60402108 Drobni inventar 300,00300,00 100,0 95,20,00

144,27402199 Drugi posebni materiali in storitve 800,00800,00 100,0 18,00,00

8.434,2506039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.637,0018.637,00 100,0 45,30,00(N)

1.487,40402200 Električna energija 5.500,005.500,00 100,0 27,00,00

749,28402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 100,0 30,00,00

479,29402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 100,0 24,00,00

320,84402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 100,0 21,40,00

2.279,41402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 100,0 76,00,00

3.118,03402206 Poštnina in kurirske storitve 4.137,004.137,00 100,0 75,40,00

9.985,8806039011 Tekoče vzdrževanje 13.600,0013.600,00 100,0 73,40,00(N)

1.615,36402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.300,003.300,00 100,0 49,00,00

2.034,36402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 100,0 88,50,00

1.434,45402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 100,0 71,70,00

3.112,75402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 100,0 77,80,00

1.788,96402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 100,0 89,50,00

2.224,4806039012 Najemnine in zakupnine 6.470,003.570,00 181,2 62,32.900,00(N)

1.239,69402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 100,0 74,20,00

0,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 0,00100,00 0,0 0,0-100,00

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000,000,00 --- ---3.000,00

984,79402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.800,001.800,00 100,0 54,70,00

Stran: 6 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

36.423,5606039013 Drugi operativni stroški 39.000,0048.000,00 81,3 75,9-9.000,00(N)

374,33402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 800,00800,00 100,0 46,80,00

1.210,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 100,0 60,50,00

5.958,69402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,009.500,00 5,3 62,7-9.000,00

3.620,04402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 100,0 90,50,00

6.991,51402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 100,0 69,90,00

1.422,93402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 100,0 56,90,00

1.750,82402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 100,0 87,50,00

20,68402931 Plačila bančnih storitev 500,00500,00 100,0 4,10,00

695,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 100,0 99,30,00

14.379,56402999 Drugi operativni odhodki 16.000,0016.000,00 100,0 89,90,00

1.853,9506039017 Nakup opreme 3.500,003.500,00 100,0 53,00,00(N)

1.558,10420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 100,0 77,90,00

295,85420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 100,0 19,70,00

42.246,7006039018 Pisarniški in splošni material 64.200,0064.200,00 100,0 65,80,00(N)

3.187,32402000 Pisarniški material in storitve 5.000,005.000,00 100,0 63,80,00

5.631,45402001 Čistilni material in storitve 10.000,0010.000,00 100,0 56,30,00

1.701,69402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 100,0 42,50,00

2.844,58402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 100,0 56,90,00

4.776,27402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 100,0 79,60,00

10.255,05402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 100,0 97,70,00

8.715,75402007 Računalniške storitve 16.500,0016.500,00 100,0 52,80,00

244,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 100,0 14,40,00

3.034,04402009 Izdatki za reprezentanco 3.000,003.000,00 100,0 101,10,00

1.856,55402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 100,0 74,30,00

Stran: 7 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 874.172,28894.031,871.056.011,87 84,7 82,8-161.980,00

17.898,2111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 37.600,0035.600,00 105,6 50,32.000,00

1.500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,008.900,00 122,5 16,92.000,00

1.000,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000,002.000,00 100,0 50,00,00

1.000,0011029001 Sofinanciranje okoljskih investicij 2.000,002.000,00 100,0 50,00,00(N)

1.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,002.000,00 100,0 50,00,00

500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,003.900,00 151,3 12,82.000,00

500,0011029002 Društva 5.000,003.000,00 166,7 16,72.000,00(N)

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,003.000,00 166,7 16,72.000,00

0,0011029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00900,00 100,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,0 0,00,00

0,0011029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00

0,0011029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00(N)

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00

0,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000,002.000,00 100,0 0,00,00

0,0011029007 Intervencije za vzpodb. kmetijstva 2.000,002.000,00 100,0 0,00,00(N)

0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,00 100,0 0,00,00

0,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 100,0 0,00,00

0,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 100,0 0,00,00

0,0011039001 Izobraževanje za kmetijstvo 900,00900,00 100,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,0 0,00,00

0,0011039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 100,0 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 100,0 0,00,00

Stran: 8 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

16.398,211104 Gozdarstvo 24.000,0024.000,00 100,0 68,30,00

16.398,2111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 24.000,0024.000,00 100,0 68,30,00

16.398,2111049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 24.000,0024.000,00 100,0 68,30,00(N)

16.398,21420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.000,0024.000,00 100,0 68,30,00

805.886,6413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 613.741,00950.620,00 64,6 84,8-336.879,00

805.886,641302 Cestni promet in infrastruktura 613.741,00950.620,00 64,6 84,8-336.879,00

353.071,7813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 287.240,00391.120,00 73,4 90,3-103.880,00

210.354,5013029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 240.000,00244.000,00 98,4 86,2-4.000,00(N)

210.354,50402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 240.000,00244.000,00 98,4 86,2-4.000,00

4.617,0613029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 100,0 46,20,00(N)

4.617,06402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 100,0 46,20,00

131.385,5713029003 Sanacija cest po neurjih 30.000,00130.000,00 23,1 101,1-100.000,00(N)

131.385,57420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,00130.000,00 23,1 101,1-100.000,00

3.911,6313029004 Izdelava zaščitnih ograj 4.000,004.000,00 100,0 97,80,00(N)

3.911,63420401 Novogradnje 4.000,004.000,00 100,0 97,80,00

90,0313029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00580,00 120,7 15,5120,00(N)

90,03402999 Drugi operativni odhodki 700,00580,00 120,7 15,5120,00

2.712,9913029006 Cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 100,0 106,80,00(N)

2.133,69413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.140,002.140,00 100,0 99,70,00

579,30413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00400,00 100,0 144,80,00

448.060,2913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 321.501,00554.500,00 58,0 80,8-232.999,00

3.500,0013029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 50.000,0011.000,00 454,6 31,839.000,00(N)

3.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000,0011.000,00 454,6 31,839.000,00
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0,0013029025 DC Šmihelska cesta 115.000,000,00 --- ---115.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 100.000,000,00 --- ---100.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,000,00 --- ---15.000,00

57.630,3713029068 Krožišče GAJ Mozirje 70.001,0075.000,00 93,3 76,8-4.999,00(N)

44.169,71402799 Druge odškodnine in kazni 1,0044.170,00 0,0 100,0-44.169,00

0,00420401 Novogradnje 60.000,005.460,00 --- 0,054.540,00

13.460,66420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0025.370,00 39,4 53,1-15.370,00

368.487,0413029075 Modernizacija cesta Lepa Njiva 3.000,00445.000,00 0,7 82,8-442.000,00(N)

368.487,04420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,00445.000,00 0,7 82,8-442.000,00

0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 30.000,005.000,00 600,0 0,025.000,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 30.000,005.000,00 600,0 0,025.000,00

0,0013029077 Parkirišča 25.000,000,00 --- ---25.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 25.000,000,00 --- ---25.000,00

0,0013029078 Krožišče Soteska 10.000,000,00 --- ---10.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 7.000,000,00 --- ---7.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,000,00 --- ---3.000,00

18.442,8813129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,0018.500,00 100,0 99,70,00(N)

18.442,88420401 Novogradnje 18.500,0018.500,00 100,0 99,70,00

4.754,5713029004 Cestna razsvetljava 5.000,005.000,00 100,0 95,10,00

4.754,5713029073 JR menjava svetilk 5.000,005.000,00 100,0 95,10,00(N)

4.754,57420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 100,0 95,10,00
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23.504,0814 GOSPODARSTVO 185.002,0032.103,00 576,3 73,2152.899,00

3.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.000,004.000,00 500,0 75,016.000,00

3.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.000,004.000,00 500,0 75,016.000,00

3.000,0014029003 Promocija občine Mozirje 20.000,004.000,00 500,0 75,016.000,00(N)

3.000,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 20.000,004.000,00 500,0 75,016.000,00

20.504,081403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 165.002,0028.103,00 587,1 73,0136.899,00

20.504,0814039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 165.002,0028.103,00 587,1 73,0136.899,00

10.950,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 100,0 78,20,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,0 100,00,00

6.950,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,0 69,50,00

9.554,0814139009 Turistična infrastruktura 151.002,0014.103,00 --- 67,8136.899,00(N)

113,00420401 Novogradnje 150.889,00113,00 --- 100,0150.776,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 113,000,00 --- ---113,00

9.441,08420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0013.990,00 0,0 67,5-13.990,00

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 20.000,000,00 --- ---20.000,00

0,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 20.000,000,00 --- ---20.000,00

0,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 20.000,000,00 --- ---20.000,00

0,0013029079 Most Ljubija 20.000,000,00 --- ---20.000,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,000,00 --- ---20.000,00
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26.883,3522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.688,8737.688,87 100,0 71,30,00

26.883,352201 Servisiranje javnega dolga 37.688,8737.688,87 100,0 71,30,00

26.883,3522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8737.688,87 100,0 71,30,00

26.883,3522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8737.688,87 100,0 71,30,00(N)

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 100,00100,00 100,0 0,00,00

18.913,96403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 26.988,8726.988,87 100,0 70,10,00

2.273,92403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 3.200,003.200,00 100,0 71,10,00

1.868,27403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.400,002.400,00 100,0 77,80,00

3.827,20403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.000,005.000,00 100,0 76,50,00
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2060 Urad za okolje in prostor 386.601,68406.332,00665.117,00 61,1 58,1-258.785,00

63.582,4707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 73.000,0074.100,00 98,5 85,8-1.100,00

63.582,470703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 73.000,0074.100,00 98,5 85,8-1.100,00

4.546,4707039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.400,004.500,00 75,6 101,0-1.100,00

4.546,4707039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 3.400,004.500,00 75,6 101,0-1.100,00(N)

1.646,47402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,001.600,00 31,3 102,9-1.100,00

2.900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.900,002.900,00 100,0 100,00,00

59.036,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 69.600,0069.600,00 100,0 84,80,00

3.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,0 26,50,00(N)

3.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 100,0 26,50,00

5.436,0007039004 Poraba požarne takse 6.000,006.000,00 100,0 90,60,00(N)

5.436,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 100,0 90,60,00

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

232.853,7615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 183.202,00451.977,00 40,5 51,5-268.775,00

214.939,731502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 157.701,00430.477,00 36,6 49,9-272.776,00

217,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0016.000,00 95,0 1,4-800,00

0,0015029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.200,0012.200,00 100,0 0,00,00(N)

0,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,00 100,0 0,00,00

0,0015029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00

217,5015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.800,00 71,4 7,8-800,00(N)

217,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.800,00 71,4 7,8-800,00
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213.241,4315029002 Ravnanje z odpadno vodo 141.501,00412.987,00 34,3 51,6-271.486,00

213.241,4315029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 128.501,00401.987,00 32,0 53,1-273.486,00(N)

0,00420401 Novogradnje 120.000,0050.000,00 240,0 0,070.000,00

211.864,43420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,00205.610,00 2,4 103,0-200.610,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00120.000,00 0,8 0,0-119.000,00

1.377,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1,001.377,00 0,1 100,0-1.376,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.000,0020.000,00 10,0 0,0-18.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,005.000,00 10,0 0,0-4.500,00

0,0015029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 100,0 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 100,0 0,00,00

0,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000,001.000,00 300,0 0,02.000,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,001.000,00 300,0 0,02.000,00

1.480,8015029003 Izboljšanje stanja okolja 1.000,001.490,00 67,1 99,4-490,00

1.480,8015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1.000,001.490,00 67,1 99,4-490,00(N)

1.480,80402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.000,001.490,00 67,1 99,4-490,00

13.624,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 20.001,0016.000,00 125,0 85,24.001,00

13.624,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 20.001,0016.000,00 125,0 85,24.001,00

7.930,0015049002 Sanacija plazov 20.000,0010.000,00 200,0 79,310.000,00(N)

7.930,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,0010.000,00 200,0 79,310.000,00

5.694,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1,006.000,00 0,0 94,9-5.999,00(N)

5.694,00420600 Nakup zemljišč 1,006.000,00 0,0 94,9-5.999,00

4.290,031506 Splošne okoljevarstvene storitve 5.500,005.500,00 100,0 78,00,00

4.290,0315069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 5.500,005.500,00 100,0 78,00,00

3.388,5815069001 Kounalna inšpekcija 4.500,004.500,00 100,0 75,30,00(N)

2.724,94413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.500,003.500,00 100,0 77,90,00

663,64413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.000,00 100,0 66,40,00
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901,4515069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.000,001.000,00 100,0 90,10,00(N)

901,45411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,001.000,00 100,0 90,10,00

90.165,4516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

150.130,00139.040,00 108,0 64,911.090,00

49.082,641602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 75.500,0085.950,00 87,8 57,1-10.450,00

7.593,0316029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 15.500,0017.050,00 90,9 44,5-1.550,00

2.538,7316029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 12.000,0012.000,00 100,0 21,20,00(N)

2.538,73420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,0012.000,00 100,0 21,20,00

5.054,3016129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,005.050,00 69,3 100,1-1.550,00(N)

5.054,30402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,005.050,00 69,3 100,1-1.550,00

41.489,6116029003 Prostorsko načrtovanje 60.000,0068.900,00 87,1 60,2-8.900,00

12.287,1316029003 Urbanistično svetovanje 20.000,0020.000,00 100,0 61,40,00(N)

11.678,60413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 18.000,0018.000,00 100,0 64,90,00

608,53413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 100,0 30,40,00

17.802,9616029006 Prostorsko načrtovanje 40.000,0031.800,00 125,8 56,08.200,00(N)

17.802,96420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.000,0031.800,00 125,8 56,08.200,00

11.399,5216029014 Tekoči odhodki SA-ŠA ORA, RRA 0,0017.100,00 0,0 66,7-17.100,00(N)

11.399,52410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,0017.100,00 0,0 66,7-17.100,00

25.228,401603 Komunalna dejavnost 54.800,0031.800,00 172,3 79,323.000,00

4.404,2116039001 Oskrba z vodo 21.800,006.800,00 320,6 64,815.000,00

1.382,6816039003 Vodovod Lepa Njiva 1.800,001.800,00 100,0 76,80,00(N)

1.382,68410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800,001.800,00 100,0 76,80,00

3.021,5316039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 20.000,005.000,00 400,0 60,415.000,00(N)

3.021,53420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,005.000,00 400,0 60,415.000,00
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3.126,3016039003 Objekti za rekreacijo 8.000,007.000,00 114,3 44,71.000,00

3.126,3016039008 Objekti za rekreacijo 8.000,007.000,00 114,3 44,71.000,00(N)

626,13402203 Voda in komunalne storitve 3.000,003.000,00 100,0 20,90,00

2.500,17411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.000,004.000,00 125,0 62,51.000,00

0,0016039004 Praznično urejanje naselij 5.000,000,00 --- ---5.000,00

0,0016039013 Praznična okrasitev naselij 5.000,000,00 --- ---5.000,00(N)

0,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,000,00 --- ---5.000,00

17.697,8916039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0018.000,00 111,1 98,32.000,00

17.697,8916039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0018.000,00 111,1 98,32.000,00(N)

17.697,89402200 Električna energija 20.000,0018.000,00 111,1 98,32.000,00

3.381,141605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.050,005.750,00 122,6 58,81.300,00

3.381,1416059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 7.050,005.750,00 122,6 58,81.300,00

1.753,6116059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 100,0 58,50,00(N)

1.753,61402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 100,0 58,50,00

12,2716059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 100,0 1,20,00(N)

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00 100,0 0,00,00

12,27402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 100,0 2,70,00

1.615,2616059005 Invest. vzdrževanje 3.000,001.700,00 176,5 95,01.300,00(N)

1.615,26420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,001.700,00 176,5 95,01.300,00
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12.473,271606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

12.780,0015.540,00 82,2 80,3-2.760,00

3.973,2716069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.780,007.040,00 96,3 56,4-260,00

2.016,0616069001 Pokopališče Mozirje 3.790,004.270,00 88,8 47,2-480,00(N)

32,10402099 Drugi splošni material in storitve 100,00600,00 16,7 5,4-500,00

836,49402200 Električna energija 1.000,001.000,00 100,0 83,70,00

150,79402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 100,0 60,30,00

862,40402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 100,0 43,10,00

134,28402504 Zavarovalne premije za objekte 140,00120,00 116,7 111,920,00

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 100,0 0,00,00

1.957,2116069002 Pokopališče Šmihel 2.490,002.270,00 109,7 86,2220,00(N)

0,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 100,0 0,00,00

1.822,94402204 Odvoz smeti 2.200,002.000,00 110,0 91,2200,00

134,27402504 Zavarovalne premije za objekte 140,00120,00 116,7 111,920,00

0,0016169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 500,00500,00 100,0 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 500,00500,00 100,0 0,00,00

8.500,0016069002 Nakup zemljišč 6.000,008.500,00 70,6 100,0-2.500,00

8.500,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 6.000,008.500,00 70,6 100,0-2.500,00(N)

8.500,00420600 Nakup zemljišč 6.000,008.500,00 70,6 100,0-2.500,00

Stran: 17 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

188 - REB2017
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predlog proračuna
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(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 878.121,171.419.356,001.228.763,00 115,5 71,5190.593,00

1.171,4505 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.135,002.135,00 100,0 54,90,00

1.171,450502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.135,002.135,00 100,0 54,90,00

1.171,4505029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.135,002.135,00 100,0 54,90,00

553,9505029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 100,0 61,60,00(N)

553,95411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 100,0 61,60,00

617,5005029002 Regijsko študijsko središče 1.235,001.235,00 100,0 50,00,00(N)

617,50432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.235,001.235,00 100,0 50,00,00

21.467,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 22.767,0022.767,00 100,0 94,30,00

21.467,001003 Aktivna politika zaposlovanja 22.767,0022.767,00 100,0 94,30,00

21.467,0010039001 Povečanje zaposljivosti 22.767,0022.767,00 100,0 94,30,00

21.467,0010039002 Javna dela - občina Mozirje 22.767,0022.767,00 100,0 94,30,00(N)

12.613,71400000 Osnovne plače 12.900,0012.900,00 100,0 97,80,00

1.340,00400100 Regres za letni dopust 1.340,001.340,00 100,0 100,00,00

1.271,89400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.300,001.300,00 100,0 97,80,00

322,86400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 750,00750,00 100,0 43,10,00

1.649,34401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.950,001.950,00 100,0 84,60,00

1.110,28401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.300,001.300,00 100,0 85,40,00

78,50401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 90,0090,00 100,0 87,20,00

8,82401200 Prispevek za zaposlovanje 13,0013,00 100,0 67,90,00

14,74401300 Prispevek za starševsko varstvo 24,0024,00 100,0 61,40,00

834,24402100 Uniforme in službena obleka 800,00800,00 100,0 104,30,00

2.222,62402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300,002.300,00 100,0 96,60,00
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A. Bilanca odhodkov
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(2)-(1)
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36.709,6417 ZDRAVSTVENO VARSTVO 65.500,0057.900,00 113,1 63,47.600,00

1.934,431702 Primarno zdravstvo 20.500,0012.900,00 158,9 15,07.600,00

1.934,4317029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.500,0012.900,00 158,9 15,07.600,00

1.934,4317029001 Obnova zdravstvenega doma Mozirje 500,002.900,00 17,2 66,7-2.400,00(N)

1.934,43420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,002.900,00 17,2 66,7-2.400,00

0,0017029002 Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 20.000,0010.000,00 200,0 0,010.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 20.000,0010.000,00 200,0 0,010.000,00

34.775,211707 Drugi programi na področju zdravstva 45.000,0045.000,00 100,0 77,30,00

27.278,2017079001 Nujno zdravstveno varstvo 36.000,0036.000,00 100,0 75,80,00

27.278,2017079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 36.000,0036.000,00 100,0 75,80,00(N)

27.278,20413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 36.000,0036.000,00 100,0 75,80,00

7.497,0117079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 100,0 83,30,00

7.497,0117079002 Mrliško ogl. služba 9.000,009.000,00 100,0 83,30,00(N)

7.497,01411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 100,0 83,30,00

135.306,0918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 255.525,00198.358,00 128,8 68,257.167,00

8.093,901802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0014.000,00 71,4 57,8-4.000,00

8.093,9018029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0014.000,00 71,4 57,8-4.000,00

1.125,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 100,0 75,00,00(N)

1.125,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 100,0 75,00,00

6.968,9018029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,0012.500,00 68,0 55,8-4.000,00(N)

6.968,90402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,0012.500,00 68,0 55,8-4.000,00
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107.663,271803 Programi v kulturi 211.525,00153.558,00 137,8 70,157.967,00

90.389,8818039001 Knjižničarstvo in založništvo 132.595,00121.528,00 109,1 74,411.067,00

56.909,9718039001 Plače in prispevki v knjižnici 81.955,0075.888,00 108,0 75,06.067,00(N)

47.530,08413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 68.825,0063.374,00 108,6 75,05.451,00

9.379,89413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 12.720,0012.514,00 101,7 75,0206,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 410,000,00 --- ---410,00

26.249,9418039002 Materialni stroški v knjižnici 40.000,0035.000,00 114,3 75,05.000,00(N)

26.249,94413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 40.000,0035.000,00 114,3 75,05.000,00

7.229,9718039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 100,0 75,00,00(N)

7.229,97402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 100,0 75,00,00

0,0018039004 Založništvo - sofinanciranje 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00(N)

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 100,0 0,00,00

5.951,9718039003 Ljubiteljska kultura 22.430,0017.530,00 128,0 34,04.900,00

1.215,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 100,0 50,00,00(N)

1.215,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 100,0 50,00,00

1.736,9718039006 Kulturna društva - dejavnost 12.000,0010.600,00 113,2 16,41.400,00(N)

1.224,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,002.000,00 0,0 61,2-2.000,00

512,97412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,008.600,00 139,5 6,03.400,00

3.000,0018039007 Godba 8.000,004.500,00 177,8 66,73.500,00(N)

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 100,0 66,70,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,000,00 --- ---3.500,00

11.321,4218039005 Drugi programi v kulturi 56.500,0014.500,00 389,7 78,142.000,00

11.321,4218039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 12.000,0012.000,00 100,0 94,40,00(N)

11.321,42402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.000,0012.000,00 100,0 94,40,00
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0,0018039009 Knjižnica Mozirje - investicija 42.000,000,00 --- ---42.000,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,000,00 --- ---12.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,000,00 --- ---30.000,00

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 2.500,002.500,00 100,0 0,00,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 100,0 0,00,00

19.548,921805 Šport in prostočasne aktivnosti 34.000,0030.800,00 110,4 63,53.200,00

18.561,9218059001 Programi športa 29.600,0026.400,00 112,1 70,33.200,00

18.561,9218059006 Dotacija Športnim društvom 28.000,0026.000,00 107,7 71,42.000,00(N)

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,0 83,30,00

13.561,92412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.000,0020.000,00 110,0 67,82.000,00

0,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 100,00400,00 25,0 0,0-300,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00400,00 25,0 0,0-300,00

0,0018059011 Maratoni 1.500,000,00 --- ---1.500,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,000,00 --- ---1.500,00

987,0018059002 Programi za mladino 4.400,004.400,00 100,0 22,40,00

987,0018059010 Sofinanc. programov za mladino 4.400,004.400,00 100,0 22,40,00(N)

987,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.400,004.400,00 100,0 22,40,00
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584.636,9619 IZOBRAŽEVANJE 923.329,00800.503,00 115,3 73,0122.826,00

370.845,141902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 562.223,00491.946,00 114,3 75,470.277,00

370.845,1419029001 Vrtci 562.223,00491.946,00 114,3 75,470.277,00

370.845,1419029001 Plače in prispevki - Vrtci 562.223,00491.946,00 114,3 75,470.277,00(N)

23.263,15411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 38.000,0035.000,00 108,6 66,53.000,00

235.181,78413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 410.823,00323.000,00 127,2 72,887.823,00

38.434,01413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 54.480,0053.946,00 101,0 71,3534,00

73.966,20413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 55.885,0080.000,00 69,9 92,5-24.115,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.035,000,00 --- ---3.035,00

147.292,951903 Primarno in sekundarno izobraževanje 270.106,00217.557,00 124,2 67,752.549,00

140.891,3319039001 Osnovno šolstvo 252.406,00203.705,00 123,9 69,248.701,00

26.803,3619039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 43.306,0040.205,00 107,7 66,73.101,00(N)

23.210,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 37.674,0034.815,00 108,2 66,72.859,00

3.593,36413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.390,00 101,7 66,792,00

0,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 150,000,00 --- ---150,00

51.999,9219039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 109.500,0078.400,00 139,7 66,331.100,00(N)

51.999,92413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 79.500,0078.400,00 101,4 66,31.100,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 30.000,000,00 --- ---30.000,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 8.500,001.000,00 850,0 0,07.500,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 8.500,001.000,00 850,0 0,07.500,00

62.088,0519039012 Športna dvorana Mozirje 91.100,0084.100,00 108,3 73,87.000,00(N)

6.287,85402001 Čistilni material in storitve 11.000,0011.000,00 100,0 57,20,00

6.385,86402200 Električna energija 7.500,007.500,00 100,0 85,10,00

26.088,45402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.000,0040.000,00 100,0 65,20,00

2.786,23402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 100,0 84,40,00

1.279,91402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 100,0 85,30,00

4.465,72402504 Zavarovalne premije za objekte 4.300,004.300,00 100,0 103,90,00

1.676,03402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 100,0 47,90,00

13.118,00420401 Novogradnje 20.000,0013.000,00 153,9 100,97.000,00
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6.401,6219039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0013.852,00 127,8 46,23.848,00

5.126,0219039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0010.252,00 137,5 50,03.848,00(N)

5.126,02413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.100,0010.252,00 137,5 50,03.848,00

1.275,6019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 100,0 35,40,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 100,0 0,00,00

1.275,60413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 100,0 36,50,00

66.498,871906 Pomoči šolajočim 91.000,0091.000,00 100,0 73,10,00

66.498,8719069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 91.000,0091.000,00 100,0 73,10,00

66.498,8719069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 91.000,0091.000,00 100,0 73,10,00(N)

66.498,87411900 Regresiranje prevozov v šolo 91.000,0091.000,00 100,0 73,10,00

98.830,0320 SOCIALNO VARSTVO 150.100,00147.100,00 102,0 67,23.000,00

4.800,002002 Varstvo otrok in družine 6.600,006.600,00 100,0 72,70,00

4.800,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 6.600,006.600,00 100,0 72,70,00

4.800,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 6.600,006.600,00 100,0 72,70,00(N)

4.800,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.600,006.600,00 100,0 72,70,00

94.030,032004 Izvajanje programov socialnega varstva 143.500,00140.500,00 102,1 66,93.000,00

4.289,1220049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 100,0 64,00,00

4.289,1220049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 100,0 64,00,00(N)

2.609,12413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000,004.000,00 100,0 65,20,00

400,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 100,0 57,10,00

1.280,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 100,0 64,00,00

64.207,9820049003 Socialno varstvo starih 98.500,0096.500,00 102,1 66,52.000,00

48.793,1920049003 Sofinanciranje splošnig socialnih zavodov 70.000,0070.000,00 100,0 69,70,00(N)

48.793,19411909 Regresiranje oskrbe v domovih 70.000,0070.000,00 100,0 69,70,00
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15.177,0220049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 25.000,0025.000,00 100,0 60,70,00(N)

15.177,02411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 25.000,0025.000,00 100,0 60,70,00

237,7720049007 Javna dela- pomoč družinam 3.500,001.500,00 233,3 15,92.000,00(N)

237,77410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 3.500,001.500,00 233,3 15,92.000,00

23.389,3220049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.000,0026.000,00 103,9 90,01.000,00

21.534,6920049004 Posebni socialni zavodi 24.000,0023.000,00 104,4 93,61.000,00(N)

21.534,69411920 Subvencioniranje stanarin 24.000,0023.000,00 104,4 93,61.000,00

1.854,6320049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 100,0 61,80,00(N)

1.854,63411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 100,0 61,80,00

2.143,6120049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 11.300,0011.300,00 100,0 19,00,00

2.143,6120049011 Humanitarna in druga društva 11.300,0011.300,00 100,0 19,00,00(N)

1.800,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 100,0 78,30,00

343,61412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,009.000,00 100,0 3,80,00

2.526.363,753.268.112,873.441.527,87 95,0 73,4Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov -173.415,00
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2040 Uprava 29.166,7030.000,0035.000,00 85,7 83,3-5.000,00

29.166,7006 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.000,0035.000,00 85,7 83,3-5.000,00

29.166,700603 Dejavnost občinske uprave 30.000,0035.000,00 85,7 83,3-5.000,00

29.166,7006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 30.000,0035.000,00 85,7 83,3-5.000,00

29.166,7006039016 Podrožnik-nakup upravna stavba in oprema 30.000,0035.000,00 85,7 83,3-5.000,00(N)

29.166,70550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 30.000,0035.000,00 85,7 83,3-5.000,00

Stran: 25 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 84.000,004.575,1333.661,13 13,6 249,6-29.086,00

84.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.575,1333.661,13 13,6 249,6-29.086,00

84.000,002201 Servisiranje javnega dolga 4.575,1333.661,13 13,6 249,6-29.086,00

84.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575,1333.661,13 13,6 249,6-29.086,00

84.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575,1333.661,13 13,6 249,6-29.086,00(N)

0,00550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 1.000,00661,13 151,3 0,0338,87

84.000,00550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 3.575,1333.000,00 10,8 254,6-29.424,87

Stran: 26 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 7.198,6648.400,008.400,00 576,2 85,740.000,00

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.000,000,00 --- ---40.000,00

0,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 40.000,000,00 --- ---40.000,00

0,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 40.000,000,00 --- ---40.000,00

0,0015029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 40.000,000,00 --- ---40.000,00(N)

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 40.000,000,00 --- ---40.000,00

7.198,6616 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

8.400,008.400,00 100,0 85,70,00

7.198,661605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400,008.400,00 100,0 85,70,00

7.198,6616059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400,008.400,00 100,0 85,70,00

7.198,6616059001 nakup stanovanj 8.400,008.400,00 100,0 85,70,00(N)

7.198,66550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 8.400,008.400,00 100,0 85,70,00

Stran: 27 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

188 - REB2017

sprejeti proračun

2017

190 - P2018

predlog proračuna

2018

191 - RE010

realiz.  Proračuna

1-10-2017

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 118.714,29127.100,00182.100,00 69,8 65,2-55.000,00

118.714,2919 IZOBRAŽEVANJE 127.100,00182.100,00 69,8 65,2-55.000,00

118.714,291903 Primarno in sekundarno izobraževanje 127.100,00182.100,00 69,8 65,2-55.000,00

118.714,2919039001 Osnovno šolstvo 127.100,00182.100,00 69,8 65,2-55.000,00

118.714,2919039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 127.100,00182.100,00 69,8 65,2-55.000,00(N)

118.714,29550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 127.100,00182.100,00 69,8 65,2-55.000,00

239.079,65210.075,13259.161,13 81,1 92,3Skupaj bilanca: C - Račun financiranja -49.086,00

2.765.443,403.478.188,003.700.689,00 94,0 74,7Skupaj: -222.501,00

Stran: 28 od 28



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2017 - 2020

Proračun občine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 2.379.252 267.990 476.888 200.000 100.000 160.000

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 319.800 29.000 29.000 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 77.172 5.000 5.000 0 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 19.172 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0039 Sofinanciranje okoljskih investicij 19.172 2.000 2.000 0 0 001.12.201801.01.200723.172

19.172 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 9.000 1.000 1.000 0 0 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 9.000 1.000 1.000 0 0 012.12.201801.01.200711.000

9.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 49.000 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 49.000 2.000 2.000 0 0 001.12.201801.01.200753.000

49.000 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 242.628 24.000 24.000 0 0 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 242.628 24.000 24.000 0 0 0

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 242.628 24.000 24.000 0 0 001.12.201801.07.2007290.628

41.500 5.500 5.500 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
201.128 18.500 18.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.059.452 225.000 297.000 200.000 100.000 160.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.059.452 225.000 297.000 200.000 100.000 160.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.059.452 225.000 297.000 200.000 100.000 160.000

OB032-07-0012 Sanacija cest po neurjih 1.046.024 130.000 30.000 60.000 0 001.12.201801.07.20071.266.024

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
545.024 130.000 30.000 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0019 Korožišče GAJ Mozirje 93.476 75.000 70.000 0 0 001.12.201801.09.2007238.476

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
93.476 75.000 70.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0020 Rekonstrukcija šmihelske ceste 113.000 0 115.000 0 0 001.12.201801.09.2007228.000

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
113.000 0 115.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB032-07-0022 Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 806.952 15.000 52.000 90.000 0 020.12.201801.07.2007963.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
731.952 15.000 52.000 90.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-16-0002 Obnova Praprotnikove ulice 0 5.000 30.000 50.000 100.000 160.00031.12.202301.01.2017345.000

0 5.000 30.000 50.000 100.000 160.000PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 0 13.990 150.888 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 13.990 150.888 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 13.990 150.888 0 0 0

OB079-17-0001 Turistična infrastruktura 0 13.990 150.888 0 0 031.12.201804.04.2017164.878

0 3.499 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 10.491 150.888 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 2 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2060 Urad za okolje in prostor 2.620.865 798.046 449.580 40.000 0 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 310.200 50.000 50.000 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 310.200 50.000 50.000 0 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 310.200 50.000 50.000 0 0 0

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilske opreme 310.200 50.000 50.000 0 0 031.12.201801.01.2006410.200

310.200 50.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.738.327 701.046 327.580 40.000 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 538.554 691.046 307.580 10.000 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 120.400 12.200 12.200 0 0 0

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 120.400 12.200 12.200 0 0 001.12.201801.07.2007144.800

120.400 12.200 12.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 418.154 678.846 295.380 10.000 0 0

OB032-07-0013 Centralna čistilna naprava Mozirje 398.154 668.846 285.380 0 0 001.12.201710.09.20071.352.401

127.037 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
239.233 386.727 165.007 0 0 0PV - Transfer iz druge občine
31.884 282.119 120.373 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-14-0001 Kanalizacijski sistemi - male ČN 20.000 10.000 10.000 10.000 0 031.12.201801.01.201550.000

20.000 10.000 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.199.773 10.000 20.000 30.000 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.199.773 10.000 20.000 30.000 0 0

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.199.773 10.000 20.000 30.000 0 001.12.201601.09.20071.259.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
622.595 10.000 20.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 572.338 47.000 72.000 0 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 523.338 42.000 52.000 0 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 112.240 12.000 12.000 0 0 0

OB032-07-0043 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 112.240 12.000 12.000 0 0 030.12.201801.01.2007136.240

112.240 12.000 12.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje 411.098 30.000 40.000 0 0 0

OB032-07-0044 Prostorsko načrtovanje 411.098 30.000 40.000 0 0 020.12.201801.01.2007481.098

411.098 30.000 40.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 3 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

1603 Komunalna dejavnost 49.000 5.000 20.000 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 49.000 5.000 20.000 0 0 0

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 49.000 5.000 20.000 0 0 002.11.201523.12.201474.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
23.972 5.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 4 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2070 Urad za splošne zadeve 1.108.637 40.135 96.735 556.000 426.000 0

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 17.864 1.235 1.235 0 0 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 17.864 1.235 1.235 0 0 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 17.864 1.235 1.235 0 0 0

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središče 17.864 1.235 1.235 0 0 001.01.201801.01.200520.334

17.864 1.235 1.235 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 203.276 12.900 20.500 30.000 0 0

1702 Primarno zdravstvo 203.276 12.900 20.500 30.000 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 203.276 12.900 20.500 30.000 0 0

OB079-08-0001 Obnova zdravstvenega doma Mozirje 173.276 2.900 500 0 0 031.12.201401.01.2009176.676

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
148.276 2.900 500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB079-15-0002 Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 30.000 10.000 20.000 30.000 0 031.12.201901.01.201690.000

30.000 10.000 20.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 501.081 13.000 55.000 526.000 426.000 0

1803 Programi v kulturi 274.302 13.000 55.000 526.000 426.000 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 55.000 1.000 1.000 0 0 0

OB032-07-0048 Založništvo 55.000 1.000 1.000 0 0 030.12.201801.01.200757.000

55.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 219.302 12.000 54.000 526.000 426.000 0

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 195.262 12.000 12.000 10.000 0 020.12.201401.07.2007229.262

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
118.950 12.000 12.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB032-07-0027 Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 24.040 0 42.000 516.000 426.000 020.12.201901.09.20071.008.040

0 0 0 396.000 156.000 0PV - Transfer iz državnega proračuna
24.040 0 42.000 120.000 270.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 226.779 0 0 0 0 0

18059001 Programi športa 226.779 0 0 0 0 0

OB032-07-0001 Športni park Mozirje 226.779 0 0 0 0 020.12.201820.07.2007226.779

110.389 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
91.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.390 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

Stran 5 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 19 IZOBRAŽEVANJE 386.416 13.000 20.000 0 0 0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 386.416 13.000 20.000 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 386.416 13.000 20.000 0 0 0

OB032-07-0003 Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnje 386.416 13.000 20.000 0 0 001.12.201801.01.2008419.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
302.186 13.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

6.108.754 1.106.171 1.023.203 796.000 526.000 160.000Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

4.201.457 710.445 852.697 400.000 370.000 160.000PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

239.233 386.727 165.007 0 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.606.674 8.999 5.500 396.000 156.000 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 0 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

6.097.754 1.106.171 1.023.203 796.000 526.000 160.000Skupaj PV - Proračunski viri

11.000 0 0 0 0 0OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki

11.000 0 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri

Stran 6 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



 

 

 

Na podlagi 11. in 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), je Občinski svet Občine Mozirje 
na svoji __. redni seji dne __. __. 2017 sprejel  
 
 

L E T N I    N A Č R T 
 

RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018 
 
 

I. UVOD  

 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem se 
sprejema v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
skupnosti. Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, 
upravljanje in najemanje premoženja. Akt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem je Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga sprejme na 
predlog župana občinski svet. Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve 
stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).  
 
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje: 
 - načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 
 - načrt razpolaganja nepremičnega premoženja,  
 
 Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje:  
-    načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 

eurov in 
-       načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 

eurov. 
 

II. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 
 

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 

 

Zap. 
štev. 

Lokacija Okvirna velikost 
(m2) 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva (v 
eur) 
 

1. Pokopališče Mozirje 

Parc. št. 185/14 in 185/15 

=1924+1651=3575 Delno gozd, 

delno 

pokopališče 

6.000,00 

2. Parkirišče pri Kulturnemu 

domu 

779 Stavbno 

zemljišče 

2804,4 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2015-01-2976


 

 

Obrazložitev:  

 

 

Zap. štev. Obrazložitev 

1. Zemljišča so območje pokopališča Mozirje in območje zavarovanja 

pokopališča pred plazenjem (potrebni geotehnični ukrepi) 

2. Najem zemljišča za namen parkirišč- Trško jedro Mozirje 

 

Občina si bo prizadevala tudi za ureditev katastra cest, še posebej v primerih, ko so lastniki 

pripravljeni brezplačno prenesti cestno zemljišče na Občino.  

 

 

 

 

2. NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 
 

2.1 Načrt razpolaganja z zemljišči 
 
 

Zap. 
štev. 

parcelna 
številka 

katastrska občina Delež 
Občine 

površina m2 orientacijska 
vrednost EUR 

1. 775/4 920-Mozirje 1/1 2454 98160 

2. 776/3 920-Mozirje 1/1 326 13040 

3. 692/118 920-Mozirje 1/1 2532 88620 

4. 26/4 920-Mozirje 1/1 2460 98400 

5. 26/6 920-Mozirje 1/1 253 10120 

6. 1539/9 917-Lepa Njiva 1/1 9389 187780 

7. 58/3 916- Šmihel 1/1 252 7560 

8. 58/4 916- Šmihel 1/1 418 12540 

9. 58/1 916- Šmihel 1/1 520 1040 

10. 692/44 920-Mozirje 1/1 600 4000 

11. 782/54 937- Loke 1/1 96 2.880 

12. 782/53 937- Loke 1/1 70 2100 

13. 782/14 937- Loke 1/1 1064 menjava 

14. 488/80 920-Mozirje 1/1 650 19500 

 
 
Cena je  določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu 
oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu 
čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. 

 

 

 



 

 

   Obrazložitev: 
 

Zap. 
štev. 

parcelna 
številka 

katastrska občina Obrazložitev 

1. 775/4 920-Mozirje Zemljišče v Lokah nasproti pomožnega 

nogometnega igrišča. V načrtu izdelava OPPN 

in možnost graditve. 

2. 776/3 920-Mozirje Zemljišče v Lokah nasproti pomožnega 

nogometnega igrišča. V načrtu izdelava OPPN 

in možnost graditve. 

3. 692/118 920-Mozirje Ob cesti v Gaj – v predlogu OPN zazidljivo 

zemljišče 

4. 26/4 920-Mozirje Parcela nad avtobusno postajo. V OPN 

zazidljivo območje 

5. 26/6 920-Mozirje Parcela nad avtobusno postajo. V OPN 

zazidljivo območje 

6. 1539/9 917-Lepa Njiva Zazidljivo območje- Germadski vrh v Lepi 

Njivi. V OPN zazidljivo območje. 

7. 58/3 916- Šmihel Šmihel pro šoli. V OPN zazidljivo območje. 

8. 58/4 916- Šmihel Šmihel pro šoli. V OPN zazidljivo območje. 

9. 58/1 916- Šmihel Šmihel pro šoli. V OPN delno zazidljivo 

območje 

10. 692/44 920-Mozirje Območje pri Gaju- stavbna pravica 

11. 782/54 937- Loke Zazidljivo območje v Lokah – pozidano 

zemljišče 

12. 782/53 937- Loke Zazidljivo območje v Lokah – pozidano 

zemljišče 

13. 782/14 937- Loke Kmetijske površine, možnost menjave za 

infrastrukturne površine 

14. 488/80 920-Mozirje Zazidljivo območje ob Mozirnici 

 
 
 

2.2 Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb 
 

Zap
. 
štev
. 

Stavba-
lokacija 

Naslov Številka 
stavbe 

 del 
stavbe 

Katastrska 
občina 

Kvdratura 
m2 

orientacijska 
vrednost 
EUR 

1. Zdravst
veni 
dom - 
ordinaci
ja 

Savinjska 
cesta 6 

402 Ordina
cija v 
nadstr
opju 
(zoboz
dravst
vo) 

920- 
Mozirje 

36,20 20.750 



 

 

Obrazložitev: 
 

Zap. 
štev. 

Obrazložitev: 
 

1. Poslovni prostor v nadstropju zdravstvenega doma v Mozirju- 
zobozdravstvo 

 
Cena je  določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu 
oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu 
čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. 

 
 
 

3. NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 
Občina Mozirje v letu 2018 predvideva najem nepremičnega premoženja: 
 

Zap. 
štev. 

Lokacija Okvirna velikost 
(m2) 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva (v 
eur) 
 

1. Parkirišče pri Kulturnemu 

domu- parc.št.362/29 k.o. 

Mozirje 

779 Stavbno 

zemljišče 

2804,4 

 

Obrazložitev:  

 

Zap. štev. Obrazložitev 

2. Najem zemljišča za namen parkirišč- Trško jedro Mozirje 

 
 
 

III. LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 
 

1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA 

 
Občina Mozirje v letu 2018 ne bo pridobivala premičnega premoženja. 
 
 

2. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 
Občina Mozirje v letu 2018 ne bo razpolagala s premičnim premoženjem. 
 

Pripravil: Jaka Vačovnik 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 

 



 

 

 

 

 

Ime
PREDLOG FINANČNEGA 

NAČRTA

Šifra

OBČINA MOZIRJE   

722100 menjava zemljišča za inffrastrukturne površine stavbno zemljišče 782/14,  1371m2, ob cesti do čistilne naprave

Glavni program:

Predlagatelj finančnega načrta: 79

Proračunski uporabnik:

Podprogram:

Proračunska postavka:

553.450 

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): 544.646

Odhodki skupaj: 8.804 

 

P
R

IH
O

D
K

I

Podkonto Tip premoženja 

(zemljišča, zgradbe in 

prostori, oprema - 

brez prevoznih 

sredstev, prevozna 

sredstva, druga 

osnovna sredstva)

Opis premoženja
Šifra Naziv

 

stavbno zemljišče

 

4

2.804 

 

51 2 3

  

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje

ordinacija v nadstropju zdravstvenega doma v Mozirju 20.750 

553.450 

420600 odhodki pri nakupu zemljišča delno gozd, delno stavbno(3575m2) Pokopališče Mozirje

Prihodki:

775/4, 776/3, 2780m2, pri nogometnem igrišču v Lokah

Prenos prihodkov iz preklega leta:

98.160 

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

720000 prihodki od prodaje poslovnih prostorov

6.000 

stavbno zemljišče

187.780 

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

1539/9, Lepa N., 9389m2, Germadski vrh

Obrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA
O

D
H

O
D

K
I

420600 nakup zemljišča zemljišče

Plan

2018

PRIPRAVA 

PRORAČUNA ZA 

LETO 2018

v eurih

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

20.750 

532.700 

0 

poslovni prostor 

108.520 26/4, 26/6, Mozirje, 2713m2, pri avtobusni postaji

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 4.000 

4.980 

692/44, 600m2 ob parkirišču gaj-stavbna pravica

722100

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 88.620 

19.500 

58/3, 58/4, 58/1, 2777m2, Šmihel

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 488/80, 650m2, pri Mozirnici

782/54, 782/53, 166 m2 , pri Mlinarju v Lokah

692/118 , 2532 m2, pri parkirišču Gaj

722100

722100

21.140 722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče, delno 

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

722100

Pripravil:

Telefon:

Datum: Žig: Odgovorna oseba:                                                                                     



Občina Mozirje, Šmihelka cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi drugega in petega 
odstavka 22. člena, prvega in drugega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) podaja 
Občinskemu svetu Občine Mozirje v potrditev naslednji  
 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 
 

 

 
 
Obrazložitev tabele  
 
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016  
Število zaposlenih na dan 31.12.2016, brez profesionalnega župana je bilo 8. 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016  
V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih za 
nedoločen in določen čas v občinski upravi na datum 31.12.2016 brez župana 8. Na 
dan 31.12.2016 je bilo  zasedenih 6 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna 
mesta. 
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2017  
Število zaposlenih na dan 31.12. 2017 bo skupaj brez župana občine 7.  
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017 
V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je dovoljeno število zaposlenih za 
nedoločen in določen čas v občinski upravi na datum 31.12.2017 skupaj brez župana 
občine 7.  
Na dan 31.12.2017 bo  zasedenih 5 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna 
mesta. 

Skupina Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ 

  zaposlenih 

(tekoče) 

zaposlenih 

(tekoče) 

število 

(tekoče) 

zaposlenih 

(predlog) 

zaposlenih 

(predlog) 

število 

(predlog) 

zaposlenih 

(predlog) 

zaposlenih 

(predlog) 

število 

(predlog) 

zaposlenih 

(predlog) 

zaposlenih 

(predlog) 

število 

(predlog) uslužbencev 

  nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih 

  čas čas   čas čas   čas čas   čas čas   

  31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 

                                                  

Funkcionarji 1 1 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 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 2 1     2 1 

VI. tarifni 

raz. 

  1       1   1       1   1       1   1       1 

V. tarifni raz.   3       3   2       2   3       3   3       3 

IV. tarifni 
raz. 

  1       1   1       1                         

III. tarifni 

raz. 

                                                

II. tarifni raz.                                                 

I. tarifni raz.                                                 

SKUPAJ                                                 

uslužbenci 2 6 0 0 2 6 2 5 0 0 2 5 2 5 0 0 2 5 2 5 0 0 2 5 



Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 bo brez župana 
7. Zasedenih bo 5 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2019  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019 bo brez 
župana7. Zasedenih bo 5 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
 
 
Obrazložitev razloga spremembe kadrovskega načrta  
 
V let 2016, je občina Mozirje uspela na razpisu za zaposlitev javnih delavcev, zato se 
je število iz 9, zmanjšalo na 8 zaposlenih. 
 
V letu 2017, pa je bila ena zaposlitev manj zaradi posodobitve in racionalizacije 
poslovnih procesov v računovodstvu. Z 31.12.2016, sta se dve uslužbenki upokojili. 
Na novo pa se je zaposlila le ena oseba. 
V letu 2018, predlagamo obdržati enako kadrovsko strukturo, kot v letu 2017. Enako 
velja za leto 2019. 
 
Delovna praksa vajencev, dijakov in študentov  
V letu 2018, v času letnih počitnic,  planiramo 200 ur prakse dijakov in študentov. 
 
Delo po podjemni pogodbi in študentsko delo  
V letu 2018 se načrtuje delo po podjemni pogodbi za podžupana. 
 
 
 
 
 
Št. zadeve: 032-0005/2017  
Datum: 10.11.2017 
 
 
Pripravila:  
 
Urška Pesan 
 
 
 

Direktor občinske uprave: 
 
mag. Ivo Glušič 

 
 
 
 
 
 



Občina Mozirje 

Šmihelska cesta 2,  

3330 MOZIRJE 

Številka: _________/2017 

Datum:   27.11.2017 

 

K 5. TOČKI  DNEVNEGA REDA  

 

ZADEVA: ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Škrubov vrh za del 

SEVER 1 

 

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 območje parcele 865/56 k.o. Ljubija,  ki bo obsegala gradnjo za 

stanovanjske hiše s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo. Za omenjeno območje obstaja 

investicijski in širši javni interes zaradi gradnje krožišča in rušitve na tem mestu obstoječe 

stanovanjske hiše.  

 Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim načrtom, so:  

- gradnja ene enostanovanjske stavbe,  

- prometna ureditev območja (gradnja dovoznih priključkov in ceste),  

- ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja na njo,  

- ureditev pripadajočih zunanjih površin (utrjenih in zelenih površin, pešpoti, zasaditve).  

Razlogi za sprejem  sklepa :  

Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 

105/2015) se začne postopek priprave OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1, za katerega je v Odloku o 

občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – 

OPPN (OPPN 18). Območje predvidene ureditve predstavlja del enote urejanja prostora EUP LU 47 

podrobne namenske rabe prostora SS – stanovanjske površine. Z OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1 

se bo urejalo samo območje parcele 865/56 k.o. Ljubija, ki je del določenega OPPN 18 v OPN 

Mozirje.  
Za omenjeno območje obstaja investicijski in širši javni interes zaradi gradnje krožišča in rušitve na 

tem mestu obstoječe stanovanjske hiše.  

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Z uveljavitvijo tega sklepa se ne  pričakuje potrebe po dodatnih sredstvih za načrtovanje.  

Opomba: Na predlog Odloka še niso prejeta vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. V 

kolikor do seje Občinskega sveta občine Mozirje mnenja ne bodo pridobljena, bo točka umaknjena z 

dnevnega reda in obravnavana na prvi naslednji seji. 

Predlagamo naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Škrubov vrh za del SEVER 1 v predlagani obliki in vsebini - prva obravnava  

 

Priloge: 

- Predlog Odloka OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1 št. 63/17 

- Zazidalno ureditvena situacija – list št. 4.0 in Prikaz ureditve glede poteka omrežij in 

priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – 

list št. 5.0  

Pripravil: Jože Sinur 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20083026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20094890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20104305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20112042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20124323
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NAZIV OPPN:   OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 

     ŠKRUBOV VRH ZA DEL SEVER 1 

 

 

FAZA:     PREDLOG ODLOKA 
 
 
 

NAROČNIK:     OBČINA MOZIRJE 
ŠMIHELSKA CESTA 2 
3330 MOZIRJE 
 
 

 
PRIPRAVLJAVEC:   OBČINA MOZIRJE 

ŠMIHELSKA CESTA 2 
3330 MOZIRJE 
 

ODGOVORNA OSEBA  
NAROČNIKA:    Ivo Suhoveršnik, župan Občine Mozirje 

 
 

IZDELOVALEC:   BP, PROJEKTIVNI BIRO 

     Darja Bezovnik Planovšek s.p.  

     Loke pri Mozirju 13, 3330 Mozirje 

 

     Darja Bezovnik Planovšek, uni.dipl.inž.grad. 

 
ŠT. NALOGE:    63/17 
 
 

ODGOVORNI VODJA 
IZDELAVE OPPN:   Pavle Šifer, u.d.i.a., ZAPS A-0314 
 

 
OPPN SPREJEL:    OBČINSKI SVET OBČINE mozirje, DNE __.__.20__ 
 
 

OBJAVA OPPN V  
URADNEM GLASILU:   URADNI LIST RS, št. __/20__ 

 
ŠTEV. IZVODOV:   1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
 
IZDELANO:     december 2017 
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IZDELOVALCI NALOGE 
 
 
_odgovorni vodja projekta: Pavle Šifer, u.d.i.a., ZAPS A-0314 
  
 
 
_urbanizem: Pavle Šifer, u.d.i.a., in  
 Darja BEZOVNIK PLANOVŠEK, univ. dipl. inž. gradb. 

(BP Projektivni biro) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
_promet: -  
 
_zunanja ureditev in kanalizacija: Darja BEZOVNIK PLANOVŠEK, univ. dipl. inž. gradb. (BP 

Projektivni biro) 
 
_elektro inštalacije: - 
  
_strojne inštalacije: - 
 
_zasnova požarne varnosti: Darja BEZOVNIK PLANOVŠEK, univ. dipl. inž. gradb. (BP 

Projektivni biro) 
 
_geomehansko poročilo: Dr. Andrej Blažič, univ. dipl. inž. rud in geotehnol. (Blan) 
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VSEBINA 
IZDELOVALCI NALOGE             3 
VSEBINA               4 
IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA       6 
SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PRISTOJNI ZA IZDAJO SMERNIC    7 
1  OPIS PROSTORSKE UREDITVE            27 

1.1 Uvodna pojasnila  

1.2  Predhodno izdelane strokovne podlage 

1.3  Izvleček iz dolgoročnega in srednjeročnega plana  

1.4  Meja območja podrobnega načrta  

1.5  Inventarizacija  

2  UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR        28 

2.1  Opis vplivov in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji  

2.2  Funkcija območja obravnave  

2.3  Urbanistično arhitektonska zasnova  

2.4  Pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov  

2.5  Zunanja ureditev 

3  ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 

GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO      29 

3.1  Cestno omrežje in parkirne površine  

3.2  Vodovodno omrežje  

3.3  Odvajanje odpadnih vod  

3.4  Električno omrežje  

3.5  TK omrežje  

3.6  Ogrevanje  

4  REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 

VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARTVOM PRED POŽAROM        31 

4.1  KULTURNA DEDIŠČINA 

4.2 VAROVANJE OKOLJA 
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IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
 

 

 

 

 

 

 

Spodaj podpisani Pavle Šifer izjavljam, da je občinski podrobni prostorski načrt ŠKRUBOV VRH 

ZA DEL SEVER 1 del izdelan v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na 

območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko 

ureditev. 

 

 

        
V Velenju, december 2017 
 
 
 

Pavle Šifer, univ.dipl.inž.arh.  
A – 0314 
 
 
 
osebni žig  
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SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PRISTOJNI ZA IZDAJO SMERNIC 
 

Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:  
 
  Datum izdaje smernic Datum izdaje mnenja 

1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
 

Št.:  350-200/2017-2-DGZR 
Dne:  29.9.2017 

 

2. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana (CPVO) 
 

Št.: 35409-297/2017/2 
Dne: 3.10.2017 

 

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija 
RS za vode, Mariborska 88, 3000 Celje 

Št.: 35020-179/2017-2 
Dne: 3.10.2017 

 

4. Elektro Celje, Javno podjetje za 
distribucijo električne energije, d.d. 
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
 

Št.: 2367 
Dne: 13.10.2017 

 

5. Telekom Slovenija, Regionalna enota TK 
omrežja Vzhod, Center skrbništva TK 
kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje 

Št.: 17610202-
00131201709220012 
Dne: 28.9.2017 

 

6. Komunala Mozirje d.o.o, Praprotnikova 
36, 3330 Mozirje 
 

Št.: SM79/17-30 
Dne: 2.10.2017 

 

7. Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 
Mozirje 

 

Št.: 3500-0008/2017-5 
Dne: 5.10.2017 

 

8. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje  

Št.: 1-III-387/2-O-17/ta 
Dne: 25.9.2017 

 

9. Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Celje, Glavni 
trg 1, 3000 Celje 

Št.: 35012-153/2017/2 
Dne: 4.10.2017 
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1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

1.1 Uvodna pojasnila 

Območje predvidene ureditve predstavlja obstoječe stavbno zemljišče na severnem delu naselja 

z ledinskim imenom Škrubov vrh oziroma Soteska in se nahaja vzhodno od naselja Mozirje, ter 

severno od regionalne ceste Soteska Šentrupert in reke Savinje. 

Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 

77/2015 in 105/2015; v nadaljevanju OPN Mozirje) je predvidena izdelava izvedbenega 

prostorskega akta – OPPN 18 Škrubov vrh. S tem projektom in izdelavo OPPN se bo urejalo 

samo območje parcele 865/56 k.o. Ljubija. 

Občina Mozirje je sprejela Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu (OPPN) Škrubov vrh za del SEVER 1. 

Območje predvidene ureditve predstavlja del enote urejanja prostora EUP LU 47 podrobne 

namenske rabe prostora SS – stanovanjske površine.  

 

1.2 Predhodno izdelane strokovne podlage 

Pri izdelavi OPPN so bile upoštevane vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga 

gradiva, relevantna za izdelavo naloge: 

- odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 

105/2015). 

- geodetski načrt v merilu 1:500. 

 

1.3 Izvleček iz dolgoročnega in srednjeročnega plana 

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 

105/2015) je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo rabo SS – 

stanovanjske površine. Za ureditev območja je potrebna izdelava OPPN. 

 

 

1.4 Meja območja OPPN 

Območje OPPN obsega parcele št. 865/56  k.o. Ljubija. Površina območja meri 1122 m2. 

Sestavni del OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1 so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so 

potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih 

priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje 

območja ter nujne morebitne protierozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve. 

 

1.5 Inventarizacija 

Območje obravnave se nahaja jugovzhodno od križišča regionalnih cest R3 695/1458 IN R1 

225/1247.  

Dostop do objekta se navezuje na občinsko javno pot JP 767011 severno, ki bo glavna 

prometna povezava omenjenega območja. 

 

Objekti gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika in telekomunikacije so 

že na območju OPPN oziroma v neposredni bližini. 
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2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

2.1 OPIS VPLIVOV IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI 

Območje se na južnem in vzhodnem delu stika z naseljem enodružinskih stanovanjskih in 

počitniških hiš. Območje na zahodni strani omejuje občinska javna pot JP 767011, na severu-

zahodu pa kmetijsko zemljišče. Z jugo-zahoda se navezuje na občinsko javno pot JP 767011. 

 

 
 

Slika 1: Prikaz območja v širšem prostoru (Vir: Geopedia.com) 
 
 

 
 
 

Slika 2: Izsek iz uradnih evidenc- prikaz celotnega območja OPPN 18 Škrubov vrh 
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2.2 FUNKCIJA OBMOČJA OBRAVNAVE 

Območje obravnave je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gradnjo eno in 

dvostanovanjskih hiš. Z OPPN se funkcija območja obravnave ne spreminja. 

 

 

2.3 URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA 

Urbanistična zasnova območja izhaja predvsem iz oblike parcele in konfiguracije terena, ki 

narekuje umestitev objekta podolgovatega tlorisa. 

Na območju OPPN se predvidi gradnja ene eno stanovanjske stavbe. Ob stanovanjski stavbi je 

dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, prav tako je dovoljena postavitev 

nadstreškov nad vhodi. 

 

2.4 POGOJI IN USMERITVE ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV 

Tlorisni gabariti: 

- stanovanjski objekt: 8,02 m x 9,82 m, 

 

Oblikovanje objektov: 

- fasada bo oblikovana in konstrukcijsko zasnovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih 

rastrov. Fasada je predvidene klasične svetlih barv, lahko so v kombinaciji z lesom ali v celoti 

obložene z lesom. Oblikovanje objekta naj sledi avtohtonim graditeljskim vzorcem. 

- streha stanovanjskega objekta je simetrične dvokapnice brez čopov, smer slemena vzporedna 

z daljšo stranico, naklon 40 stopinj 

- kritina: rdeče barve 

- etažnost: maksimalni višinski gabarit stanovanjskega objekta je določen z etažnostjo objektov, 

ki je P+M, 

- konstrukcija: klasična zidana  
- kolenčni zid: 1,30 m 
 
 

2.5 ZUNANJA UREDITEV 

Uvoz in izvoz je za predviden objekt zagotovljen in izveden individualno. Parkiranje bo 

zagotovljeno na dvorišču ob objektu. 

Ob objektih se uredijo tlakovane površine za dostope in bivalne terase. 

Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi in drevesnimi in grmovnimi vrstami.  

Zunanja ureditev se izvede na koti obstoječega terena- nasipanje in dvig terena ni dovoljeno. 

 

 

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

 
Gospodarska javna infrastruktura  se nahaja v bližini območja OPPN-ja. 

 

3.1 CESTNO OMREŽJE IN PARKIRNE POVRŠINE 
Dostop do območja je po obstoječi asfaltni poti, ki poteka iz regionalne ceste št. R3 1458 

(Gorenje- Soteska).  
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Priključitev objekta na dovozno javno pot št. 767011. Na območje je že izveden dovoz, iz javne 

poti št. 767011. 

 

Parkirne površine se uredijo na dvorišču ob objektu. 

 

3.2 VODOVODNO OMREŽJE 

Vodovodno omrežje je obstoječe. Za oskrbo z vodo je predviden priključek na zasebni vodovod. 

Predviden objekt ima pridobljeno vodno dovoljenje št. 35526-36/2017-6, izdano 28.3.2017. 

 
 

3.3 ODVAJANJE ODPADNIH VOD 

Za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predviden priključek na individualno komunalno 

čistilno napravo. 

Padavinske odpadne vode se odvajajo preko zadrževalnikov v ponikalnico. 

 

3.4 ELEKTRIČNO OMREŽJE 

Na območju predvidene izgradnje objekta poteka obstoječi NN nadzemni vod, kateri je predviden 

v sklopu preureditve obstoječega omrežja za odstranitev. Ob robu obstoječe trase NN 

nadzemnega voda poteka nov NN podzemni vod (ki je v območju predvidenega uvoza že v 

zaščitni cevi), kateri bo nadomestil  obstoječi NN nadzemni vod. Energija za napajanje 

predvidenega objekta je na razpolago v prostostoječi razdelilni omarici PS R, ki je locirana na 

parc. št. 865/57 k.o. Ljubija. Priključna merilna omarica se predvidi na fasadi objekta na stalno 

dostopnem mestu.  

 

3.5 TK OMREŽJE 

Predvidijo se priključki na komunikacijsko omrežje. 

 

3.6 OGREVANJE 

Za posamezni objekt je ogrevanje predvideno individualno. Možna je izvedba individualnih 

kotlovnic na lesno biomaso, utekočinjen naftni plin in izvedba toplotnih črpalk oz. alternativnih 

virov ogrevanja.  

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.  

 

3.7 ODPADKI 

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.  

Ločeno shranjevanje odpadkov je predvideno v zaprtih posodah, da se prepreči širjenje smradu 

in nekontrolirano odtekanje usedlin iz posod.  
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4. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE 
OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER 
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARTVOM PRED POŽAROM 

 

 
4.1 KULTURNA DEDIŠČINA 

Na ureditvenem območju OPPN ni kulturnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim režimom.  

 
 

4.2 VAROVANJE OKOLJA 

NARAVNE VREDNOTE 

Na ureditvenem območju OPPN ni naravnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim režimom. 

 

 

VARSTVO ZRAKA 

 

Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja v 

predvidenih individualnih in skupnih kuriščih in kotlovnicah, morajo biti v skladu s predpisi in 

standardi, ki urejajo področje varovanja zraka v Republiki Sloveniji. Želeno je ogrevanje na 

toplotno črpalko.  

 

 

VARSTVO VODA IN PODTALJA 

Padavinske vode iz obravnavanega območja bodo odvajane v ponikovalnice. Vsak poseg na 

obravnavanem ureditvenem območju urejanja, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni 

režim ali stanje voda, se lahko  skladno s 150. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 

in 57/08) izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 

gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode). 

 

 

VARSTVO PRED HRUPOM 

Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju 

ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponoči 

in 64 (dbA) podnevi. Na jugozahodni strani se vzdolž meje ureditvenega območja na dovoljenem 

odmiku od železniškega tira postavi protihrupna ograja. 

 

 

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju  (Ur. l. RS, št. 70/96), ki določa mejne vrednosti veličin elektromagnetnih 

sevanj frekvenc 0-300 GHz, stopnje varstva pred njimi, način vrednotenja obremenitev okolja 

zaradi elektromagnetnih sevanj ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernih sevanj v 

posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja.  
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V ureditvenem območju OPPN niso potrebni dodatni omilitveni ukrepi za zagotovitev zakonsko 

določenih zahtev glede varstva pred elektromagnetnim sevanjem. 

 

4.3 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARTVOM PRED 

POŽAROM 

 

VARSTVO PRED POŽAROM 

Objekt mora omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zagotavljati pogoje za 

omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne 

varnosti kot požarno zahtevni objekti, je potrebno v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati 

zasnovo/ študijo požarne varnosti.  

 

Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna požarna 

tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno 

nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju ter možnosti 

širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja;  

 

Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih poti 

mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti 

dimenzionirane na 10 t osnega pritiska. 

 

VARSTVO PRED POTRESI 

Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15.  

 

 

 

5.  ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

Ureditve OPPN se bodo izvajale v eni ali več etapah po posameznih funkcionalnih sklopih, pri 

čemer se etape oblikujejo tako, da predstavlja vsaka etapa zaključeno funkcionalno celoto z 

vsemi potrebnimi objekti in napravami za normalno obratovanje (gospodarska javna 

infrastruktura in zunanja ureditev).                           
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6. PREDLOG ODLOKA 
 

Na podlagi 5. odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)(Ur. l. 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,  76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. l. RS, št. 11/2007) 
je občinski svet Občine Mozirje na ………………seji, dne …………. sprejel  
 

ODLOK 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Škrubov vrh za del SEVER 1 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt) 

 
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem načrtu občine Mozirje (Ur. l. 
RS, št. 46/2015, 77/2015 in 105/2015) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Škrubov vrh 
za del SEVER 1 (v nadaljevanju OPPN). 
(2) OPPN je izdelalo podjetje BP projektivni biro Darja Bezovnik  Planovšek  s.p., Loke pri Mozirju 
13, 3330 Mozirje, pod številko projekta 63/17, ki je sestavni del tega odloka. 

 
2. člen 

(vsebina odloka) 
 
(1) Ta odlok določa: 
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom, 
- območje OPPN, 
- umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor, 
- pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 
- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, 
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred 
požarom, 
- etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
- druge pogoje in zahteve za izvajalce, 
- merila in pogoji za parcelacijo, 
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, 
- usmeritev za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta, 
- končne določbe. 
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi 
prilogami na vpogled na Občini Mozirje. Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Fsop%3D2017-01-2915
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1.0  Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom 
lege prostorske ureditve na širšem območju     M 1:1000 
2.0  Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500 
3.0  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji    M 1:500 
4.0 Zazidalno ureditvena situacija      M 1:500 
5.0 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro      M 1:500 
6.0 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja , naravnih virov 
 in ohranjanja narave         M 1:500 
7.0 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom       M 1:500 
 
 
(3) OPPN ima naslednje priloge: 
- prikaz stanja prostora- geodetski načrt, 
- strokovne podlage- geološko- geomehansko poročilo 
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
- povzetek za javnost 
- odločba ministrstva za okolje in prostor glede celovite presoje vplivov na okolje 
 
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE 
S PODROBNIM NAČRTOM 

 
3. člen 

(predmet OPPN) 
 

(1) Predmet OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1 je ureditev za gradnjo nove stanovanjske hiše. 
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, so: 
- gradnja ene stanovanjske hiše, 
- prometna ureditev območja (gradnja dovoznih priključkov in ceste), 
- ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja na njo, 
- ureditev pripadajočih zunanjih površin (utrjenih in zelenih površin, pešpoti, zasaditve). 
 
 
 

III. OBMOČJE OPPN 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

 
(1) Območje OPPN obsega parcelo št. 865/56 v  k.o. Ljubija. Površina območja meri 1122 m2. 
(2) Sestavni del OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1 so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so 
potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih 
priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje 
območja. 
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(3) Preostali del stanovanjskega območja Škrubov vrh, ki se ne ureja znotraj OPPN, ima dostop 
do območja po občinski javni poti JP 767011, ki bo glavna prometna povezava omenjenega 
območja in poteka preko parc. št. 865/55, 865/57, 865/52, *91/9, 865/44, 865/45, 865/92 in 
865/25 vse k.o. Ljubija. Občinska javna pot JP 767011 se priključuje na državno regionalno cesto 
R3 695/1458.  
(4) Predmet izdelave OPPN  so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in  gradnjo 

objektov, da bo zagotovljeno izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Škrubov vrh 

za del SEVER 1.  

 
 
 

5. člen 
(posegi zunaj območja OPPN) 

 
(1) Zunaj območja OPPN so zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno 
prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav 
gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja. 
 

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
 

6. člen 
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 

 
(1) Območje OPPN se preko občinske javne poti JP 767011 navezuje na državno regionalno cesto 
R3 695/1458.  
 

7. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

 
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:  
- stanovanjska dejavnost,  
- mirne stanovanjske dejavnosti- stavbe klasifikacije CC- SI 123.  
Z novo ureditvijo območje ostaja prvenstveno namenjeno za stanovanjsko gradnjo. 

 
8. člen 

(vrste dopustnih gradenj in drugih del) 
 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj in drugih del:  
− gradnje stanovanjskih stavb, 
− redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, 
− rekonstrukcije objektov, 
− rušitev in nadomestne gradnje objektov, 
− spremembe namembnosti v okviru dovoljenih objektov in namembnosti, 
− gradnje objektov in naprav gospodarske infrastrukture, 
− prometne ureditve (gradnja dovoznih priključkov, cest), 
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− urejanje utrjenih zunanjih in zelenih površin (dvorišča, dostopi, ograje, škarpe, podporni 
zidovi), 
− postavitev sončnih elektrarn na strehah objektov, 
− dopustne so postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov  
 
 

9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 

 
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen:  
- stanovanjske stavbe;  
- stavbe za storitvene dejavnosti; 
- 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 10. člena tega odloka;  
- zelene površine.  
 
 

10. člen  
(nezahtevni in enostavni objekti)  

 
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.  
Nezahtevni in enostavni objekti so konstrukcijsko samostojni, lahko so postavljeni tik ob 
osnovnemu objektu ali samostojno. Pri nezahtevnih in enostavnih objektih je dovoljena gradnja 
ravne strehe minimalnega naklona oz. strehe usklajene z osnovnim objektom.  
 

11. člen  
(gradnja gradbenih inženirskih objektov)  

 
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.  
Ceste so asfaltirane, parkirišče asfaltirano ali tlakovano.  
Možna je postavitev opornega zidu. Oporni zid naj se ozeleni s plezalkami. 
 

V. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN 
OBLIKOVANJA 

 
12. člen  

(gradbena parcela)  
 

Parcela 865/56 k.o. Ljubija predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče 
stanovanjskega objekta, znotraj katerega je določena površina za gradnjo.  
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine, kar vključuje glavni objekt in pomožne 
objekte. Pri določanju razmerja se upošteva zazidana površina. 
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13. člen  
(gradbena linija)  

 
Gradbene linije so razvidne iz grafičnega načrta »4.0 Zazidalno ureditvena situacija«.  

 
14. člen 

(pogoji in usmeritve glede lege objektov) 
 

(1) Urbanistična zasnova območja izhaja predvsem iz oblike parcele in konfiguracije terena, ki 
narekuje umestitev objekta podolgovatega tlorisa, orientiranih pravokotno na dovozno cesto. 
(2) Na območju OPPN se predvidi gradnja stanovanjske hiše. Ob stanovanjski hiši je dovoljena 
gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov. 
(3) Nezahtevni in enostavni objekti so konstrukcijsko samostojni, lahko so postavljeni tik ob 
osnovnem objektu ali samostojno. Minimalni odmik nadstreškov znaša 1,50 m od parcelne meje.  
(4) Lega predvidenega objekta je razvidna iz grafičnega načrta »4.0 Zazidalno ureditvena 
situacija«.  
 

15. člen 
(pogoji in usmeritve glede velikosti objektov) 

 
(1) Tlorisni gabariti objektov so: 
− stanovanjski objekt : 9,82 m x 8,02m,  
− enostavni in nezahtevni objekti. 
 (2) Kota pritličja predvidenih objektov je postavljena 20 cm nad okoliškim terenom, kote 
parkirišč ostanejo na obstoječem nivoju. 
 (3) Tlorisni in višinski gabariti dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov so določeni skladno 
s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. 
 
 

16. člen 
(oblikovanje objektov) 

 
(1) Pogoji za arhitekturno oblikovanje so naslednji: 
- horizontalni gabariti: tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike  z 
razmerjem stranic 1:1,2 – 1:1,5. Na osnovni volumen je dopustno dodajati in odvzemati manjše 
svobodno oblikovane volumne. Dopustno je tudi drugačno oblikovanje horizontalnega gabarita 
objekta;  

- vertikalni gabariti: praviloma je predviden vertikalni gabarit P+M.  
- konstrukcija: klasična zidana;  
- kolenčni zid: max. 1,30 m;  
- streha: v osnovi dvokapnica z napuščem. Pri dvokapnih strehah je naklon strešin 40°, smer 
slemena vzporedno z daljšo stranico. Kritina naj bo opečna, lahko tudi podobne oblike v rdeči 
barvi. Dopustna je izvedba, čopov, strešnih oken in strešnih izzidkov; 
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- fasade bodo oblikovane in konstrukcijsko zasnovane sodobno z uporabo enostavnih 
pravokotnih rastrov. Fasade so predvidene klasične svetlih barv, lahko so v kombinaciji z lesom 
ali v celoti obložene z lesom. Oblikovanje objektov naj sledi avtohtonim graditeljskim vzorcem; 
- strehe nadstreškov so usklajene z osnovnim objektom oz. ravne strehe z minimalnim 
naklonom. Konstrukcija nadstreška lesena ali klasično zidana ali montažna; 
- dovoljena je postavitev nadstreškov nad vhodi v objekte. 
Natančna oblika, velikost in pozicija objekta se določi s projektno dokumentacijo. 
 

17. člen 
(ureditev zunanjih površin) 

 
(1) Zunanja ureditev vključno s parkirišči se izvede na koti obstoječega terena.  
(2) Uvoz in izvoz bo preko cestnega priključka na občinsko javno pot JP 767011 zagotovljen 
individualno.  
(3) V sklopu gradbene parcele se izvedeta najmanj 2 parkirni mesti. 
(4) Manipulativne površine in parkirišče na gradbeni parceli se asfaltira ali tlakuje. Ob objektu se 
uredijo tlakovane površine za dostop in bivalno teraso. 
(5) Ostale površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi in drevesnimi in grmovnimi vrstami. 
Morebitni podporni zidovi naj se zazelenijo s popenjavkami. 
(6) Zunanja ureditev se izvede na koti obstoječega terena- nasipanje in dvig terena ni dovoljeno. 
 
 

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

 
18. člen 

(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo 
in grajeno javno dobro) 

 
(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.  
(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) Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in 
telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem. 
(5) Obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, 
obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov. 
(6) Dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna 
ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 
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Za izgradnjo komunalne ureditve do predvidenih objektov skrbi investitor oziroma lastnik 
parcele. 

19. člen 
(cestno omrežje, parkiranje) 

 
(1) Dostop do območja OPPN-ja je iz južne strani  iz občinske javne poti št. JP 767011.  
(2) V sklopu gradbene parcele predvidene stavbe se izvedeta najmanj 2 parkirni mesti ob 
objektu. 
(3) Upoštevati je potrebno promet na občinski kategorizirani javni poti JP767011 v povezavi s 
priključkom stanovanjskega objekta. Prometna ureditev mora biti izvedena tako, da bo skladno s 
področnimi predpisi rešen varen dvosmerni motorni promet, kolesarski in peš promet ter 
odvodnjavanje ceste. 
(4) Priključek in njegove neposredna okolica ob občinski javni cesti mora biti urejena tako, da je 
zagotovljena zadostna preglednost na cesti in na priključku v obeh smereh na cesto in obratno. 
(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju cestnega omrežja se upoštevajo 
predpisi, ki urejajo načrtovanje cest. 
(6) Morebitne ograje ali žive meje ne smejo posegati v polje preglednosti občinskih cest. Ob 
javni dovozni cesti je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravljavca javne ceste. 
(7) Priključek na občinsko lokalno cesto mora biti zgrajen v niveleti vozišča občinske javne poti in 
čimbolj pravokoten. 
(8) Meteorne in druge odpadne vode iz parcele in zunanje ureditve objekta ter  priključka ne 
smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa. Oranje snega iz javne dovozne 
ceste ter odlaganje snega ne sme biti ovirano. 
(9) Odtekanje vode iz občinske lokalne ceste ne sme biti ovirano. Meteorne ali druge vode s 
priključka ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati.  
 
 
 
 

20. člen 
(vodovodno omrežje) 

 
(1) Oskrba s pitno vodo se bo zagotavljala z ureditvijo priključka na zasebni vodovod. 
 

21. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

 
(1) Za čiščenje komunalnih odpadnih vod je predvidena mala komunalna čistilna naprava. 
(2) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. 
členom Zakona o vodah  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 
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo ali površinske odvodnike (zatravitev, 
ponikovalnice, travne plošče ali tlakovci, cevni zadrževalniki na kanalizaciji, morebitni vodni 
zbiralnik ali suhi zadrževalniki in podobno).  
(3) Možnost ponikanja je razvidna iz geološkega poročila.  
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(4) Padavinske odpadne vode s strehe predvidenega objekta bodo odtekale v zadrževalnik vode 
(6 m3) z iztokom v ponikovalnico.  
Meteorne odpadne vode s parkirišča in utrjenih površin bodo preko lovilca olj in maščob, ki 
mora biti skladen s standardom SIST EN 858, speljane v zadrževalnik vode (6 m3) z iztokom v 
ponikovalnico.  
Prelivi iz male komunalne čistilne naprave so speljani v ponikovalnico. 
(5) Ponikovalnice so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V projektni 
dokumentaciji je potrebno prikazati dimenzioniranje ponikovalnice ter detajl ponikovalnice. 
 
 
 

22. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

 
(1) Na območju predvidene izgradnje objekta poteka obstoječi NN nadzemni vod, kateri je 
predviden v sklopu preureditve obstoječega omrežja za odstranitev. 
(2) Ob robu obstoječe trase NN nadzemnega voda poteka nov NN podzemni vod (ki je v območju 
predvidenega uvoza že v zaščitni cevi), kateri bo nadomestil  obstoječi NN nadzemni vod. NN 
podzemni vod je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša 
min. 1,0 m v obeh smereh. Gradnja kakršnih koli objektov v sklopu zunanje ureditev v 
varovalnem pasu ni dovoljena. 
(3) Energija za napajanje predvidenega objekta je na razpolago v prostostoječi razdelilni omarici 
PS R, ki je locirana na parc. št. 865/57 k.o. Ljubija. Predmetna omarica se napaja iz 
transformatorske postaje TP Preseka- NN izvod I:01: Vikendi. 
Od obstoječe omarice PS R je že položen NN podzemni el. en. vod 4 x 35 mm2 do roba 
predvidenega stanovanjskega objekta. 
(4) Priključna merilna omarica se predvidi na fasadi objekta na stalno dostopnem mestu.  
(5) V fazi nadaljnega načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predviden objekt si 
je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti projektne pogoje, soglasje za priključitev na 
distribucijsko omrežje in soglasje k projektu.   
 
 

23. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 

 
(1) Za potrebe načrtovanega objekta se predvidi novo telekomunikacijsko omrežje in v 
sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. preveri možnost priključitve na obstoječe 
omrežje. Predvidi se zgraditev kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s 
pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50mm. 
V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih 
naprav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.. 
(2) Obstoječe trase telekomunikacijskega omrežja je pred gradnjo potrebno zakoličiti, ustrezno 
zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom 
Slovenije. 

 
24. člen 
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(plinovodno omrežje) 
 

Na območju OPPN ni plinovodnega omrežja. 
 

25. člen 
(ogrevanje in učinkovita raba energije) 

 
 
(1) Za posamezni objekt je ogrevanje predvideno individualno. Možna je izvedba individualnih 
kotlovnic na lesno biomaso, utekočinjen naftni plin in izvedba toplotnih črpalk oz. alternativnih 
virov ogrevanja.  
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.  
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva normative in tehnične predpise, ki 
urejajo učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije. 
 
 

26. člen 
(odpadki) 

 
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov se uredi skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje in predajanje 
odpadkov. 
(2) Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi ob dovozni cesti na parceli, namenjeni 
gradnji. 
 

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

27. člen 
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine) 

 
 

(1) V območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine vpisanih v register nepremičnine 
kulturne dediščine ali razglašenih za kulturni spomenik.  
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe 
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se 
omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
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 Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije omogočiti  dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 
NARAVE 

 
 

28. člen 
(varovanje okolja) 

 
(1) Varstvo pred hrupom 
Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi  obravnavano 
območje v II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 
dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim 
hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predviden objekt oziroma njegovo obratovanje 
in uporaba po končani gradnji ne sme presegati predpisane mejne ravni hrupa. 
 
(2) Varstvo zraka 
Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov 
gradbenih strojev in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti vlaženje materialov, 
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu in preprečevati raznos 
materialov z gradbišča. Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se kot energetski vir za 
oskrbo s toploto predvidi lesna biomasa, gradnja objekta se mora izvesti v skladu s predpisi, ki 
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. 
 
(3) Varstvo voda 
Odvajanje  odpadnih voda iz območja OPPN mora biti usklajeno s pogoji, določenimi v Uredbi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 64/12 in spremembe) in Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15). 
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bo doseženo z: 
- odvajanjem meteornih odpadnih vod s parkirišč in utrjenih manipulativnih površin do  lovilca 
olj in maščob, ki mora biti skladen s standardom SIST EN 858, preko zadrževalnika,  z iztokom v 
ponikovalnico 
- odvajanjem meteornih odpadnih vod s streh, preko zadrževalnika, z iztokom v ponikovalnico 
- rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema 
 
Vsak poseg na obravnavanem ureditvenem območju urejanja, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko skladno s 150. členom Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02 in 57/08) izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za 
pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode. 
 
(4) Varstvo plodne zemlje in tal 
Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše 
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi 
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terena, je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti 
zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja. 
 

29. člen 
(varstvo gozdov) 

 
Območje OPPN ne meji na območje gozdov. Z izvedbo prostorskih ureditev, načrtovanih z OPPN, 
ne bo posegov v gozd.  
 

30. člen 
(ohranjanje narave) 

 
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij 
pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, ekološko pomembna območja). 
 
 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO 
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM 

 
31. člen 

(varstvo pred potresom) 
 
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno 
gradnjo. Upošteva se projektni pospešek tal (g) 0.15. Glede na zahtevnost predvidenega objekta 
je priporočljiva ojačitev prve plošče. 
 
 

32. člen 
(varstvo pred požarom) 

 
(1) Vsi objekti morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zagotavljati 
pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred 
požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne 
varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj 
zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik 
o zasnovi in študiji požarne varnosti, Ur. list RS, št. 12/13, 49/13).  
(2) Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti: 
- morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja, 
- dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi 
uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, 
ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna 
sosednja poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega 
okolja, 
- ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12) in pri tem upoštevati tudi določila: 
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- 3. člena  Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 
83/05, 14/07, 12/13)- zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in 
med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte. 
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 
83/05, 14/07, 12/13) in zahteve od 3. do 12. člena II. In II. poglavja Pravilnika o 
tehničnih normativih  za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, 
št. 30/1991, Uradni list RD 83/05)- zaradi zagotovitve virov vode za gašenje. 
 - 6. člena  Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 
83/05, 14/07, 12/13)- zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov 
ter delovnih površin za intervencijska vozila. 

 
(3) Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih površinah. Izvedba intervencijskih 

poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo biti 

dimenzionirane na 10 t osnega pritiska. 

 
(4) Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ter izvesti potrebne 
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Zagotoviti je 
potrebno ustrezne vodne vire za gašenje (hidrantno omrežje). 
 
 
 

34. člen 
(erozivna in plazovita ogroženost) 

 
Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo.  
 
 

35. člen 
(poplavno območje in podtalnica) 

 
(1) Območje OPPN ni poplavno ogroženo. 
(2) Na podlagi geološkega poročila podtalnice ni pričakovati. 
 
 

36. člen 
(razlitje nevarnih snovi) 

 
Na območju OPPN ni pričakovati razlitja nevarnih snovi. 
 

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

37. člen 
(etapnost) 
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Znotraj območja je dovoljena etapna gradnja, če le-ta predstavlja zaključeno celoto in je v sklopu 
etape izvedena komunalna in energetska infrastruktura za gradbeno parcelo. 
Gradnja predvidenega objekta predstavlja posamezno etapo s tem, da se mora zagotoviti 
minimalna komunalna urejenost za priključitev predvidenega 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 predvidenega objekta.  
 
Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno. 
  
 

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
 

38. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

 
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, 
mora investitor sanirati na svoje stroške. 
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji in izvajalci: 
− pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe 
infrastrukturne vode, 
− zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti, 
− sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času 
gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,  
- zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih 
infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav, 
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo 
preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode, 
- vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje. 

 
XI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 

 
39. člen 

(merila in pogoji za parcelacijo) 
 

Na območju OPPN je določena gradbena parcela, namenjena gradnji stanovanjske hiše.  
 
XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 
REŠITEV 
 

40. člen 
(dopustna odstopanja) 

 
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom: 
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− horizontalni gabariti objekta do ±2.00 m, 
− vertikalni gabariti objektov do ±1.00 m, 
− dopustna so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov do objekta, pod pogojem, da 
je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa, 
− odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijska omrežja 
na območju OPPN na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo 
primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če 
prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN ter so usklajene z upravljavci posamezne 
gospodarske javne infrastrukture. 
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev glede oblikovanja objektov potrdi Občina Mozirje. 
 
 
 

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
PODROBNEGA NAČRTA 

 
41. člen 

(prenehanje veljavnosti OPPN) 
 

 
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v celoti), velja na tem območju Občinski 
prostorski načrt Občine Mozirje in sicer merila in pogoji določeni za območje namenske rabe SS 
(območje stanovanj).  

 
XIV. KONČNE DOLOČBE 

 
42. člen 

(vpogled) 
 

(1) OPPN je na vpogled v času uradnih ur pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora 
Občine Mozirje in na Upravni enoti Mozirje. 
 

43. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna 
področja. 

44. člen 
(veljavnost odloka)  

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št. …………… Župan Občine Mozirje 

Mozirje, dne… 
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7. POVZETEK ZA JAVNOST 
 

Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 
105/2015) se začne postopek priprave OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1, za katerega je v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – 
OPPN (OPPN 18). Območje predvidene ureditve predstavlja del enote urejanja prostora EUP LU 47 
podrobne namenske rabe prostora SS – stanovanjske površine. Z OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1 se 
bo urejalo samo območje parcele 865/56 k.o. Ljubija, ki je del določenega OPPN 18 v OPN Mozirje. 
Predmet OPPN je prostorska ureditev območje parcele 865/56 k.o. Ljubija,  ki bo obsegala gradnjo za 
stanovanjske hiše s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo. Za omenjeno območje obstaja 
investicijski in širši javni interes zaradi gradnje krožišča in rušitve na tem mestu obstoječe stanovanjske 
hiše.  

 
Ureditveno območje OPPN se nahaja jugovzhodno od križišča regionalnih cest R3 695/1458 IN R1 
225/1247 in obsega parcelo št. 865/56 k.o. Ljubija. Ureditveno območje je velikosti 1122 m². 
 
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja  urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno 
priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne 
infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje celotnega območja OPPN Škrubov vrh za del SEVER 1.  
 
Območje OPPN obsega parcele št. 865/56  k.o. Ljubija. Površina območja meri 1122 m2. 

 
Urbanistična zasnova območja izhaja predvsem iz oblike parcele in konfiguracije terena, ki narekuje 
umestitev objekta podolgovatega tlorisa. 
Na območju OPPN se predvidi gradnja ene eno stanovanjske stavbe. Ob stanovanjski stavbi je dovoljena 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, prav tako je dovoljena postavitev nadstreškov nad vhodi. 
 
Vodovodno omrežje je obstoječe. Za oskrbo z vodo je predviden priključek na zasebni vodovod. Predviden 
objekt ima pridobljeno vodno dovoljenje št. 35526-36/2017-6, izdano 28.3.2017. 
 
Za odvajanje komunalnih odpadnih vod je predviden priključek na individualno komunalno čistilno napravo. 
Padavinske odpadne vode se odvajajo preko zadrževalnikov v ponikalnico. 
 
Na območju predvidene izgradnje objekta poteka obstoječi NN nadzemni vod, kateri je predviden v sklopu 
preureditve obstoječega omrežja za odstranitev. Ob robu obstoječe trase NN nadzemnega voda poteka 
nov NN podzemni vod (ki je v območju predvidenega uvoza že v zaščitni cevi), kateri bo nadomestil  
obstoječi NN nadzemni vod. Energija za napajanje predvidenega objekta je na razpolago v prostostoječi 
razdelilni omarici PS R, ki je locirana na parc. št. 865/57 k.o. Ljubija. Priključna merilna omarica se predvidi 
na fasadi objekta na stalno dostopnem mestu.  
 
 
Predvidijo se priključki na komunikacijsko omrežje. 
 
Za posamezni objekt je ogrevanje predvideno individualno. Možna je izvedba individualnih kotlovnic na 
lesno biomaso, utekočinjen naftni plin in izvedba toplotnih črpalk oz. alternativnih virov ogrevanja.  
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KARTOGRAFSKI DEL PREDLOGA OPPN 
 



Občina Mozirje 

Šmihelska cesta 2,  

3330 MOZIRJE 
 

Številka: _________/2017 

Datum:   27.11.2017 

 

K 6. TOČKI  DNEVNEGA REDA  

 

ZADEVA: ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 04 - Završe 

 

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 04 Završe je prostorska ureditev območja, ki bo obsegala sanacijo obstoječe razpršene 

gradnje v celoviti počitniško naselje Završe, s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo.   
Predvideno območje je namenjeno manjšemu naselju počitniških objektov. Dopustne so 

enostanovanjske stavbe za začasno bivanje, kot manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti pa se 

lahko gradijo tudi ute ali vrtne lope, pergole in nadstrešnice, drvarnice, steklenjaki, zimski vrtovi, 

vetrolovi, oporni zidovi in ograje/žive meje.  

Razlogi za sprejem  sklepa :  

Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 

105/2015) se začne postopek priprave OPPN 04 Završe, za katerega je v Odloku o občinskem 

prostorskem načrtu občine Mozirje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN. 

Območje predvidene ureditve predstavlja del enote urejanja prostora EUP LN 68 podrobne namenske 

rabe prostora A – območje razpršene gradnje in K1 – območje najboljših kmetijskih zemljišč. Z OPPN 

04 Završe se bo saniralo območje razpršene gradnje kot posebno zaključeno območje poselitve. 

Predmet OPPN 04 Završe je prostorska ureditev območja, ki bo obsegala sanacijo obstoječe razpršene 

gradnje v celoviti počitniško naselje Završe, s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo.  
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.  

Opomba: Na predlog Odloka še niso prejeta vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. V 

kolikor do seje Občinskega sveta občine Mozirje mnenja ne bodo pridobljena, bo točka umaknjena z 

dnevnega reda in obravnavana na prvi naslednji seji. 

 

Predlagamo naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

OPPN 04 Završe v predlagani obliki in vsebini - prva obravnava 

 

Priloge: 

- Predlog Odloka OPPN 04 Završe  

- Urbanistična pregledna situacija z umestitvijo predvidenih objektov list U-03 in U 04 

 

Pripravil: Jože Sinur 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20083026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20094890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20104305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20112042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20124323
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Naloga: Občinski podrobni prostorski načrt 

Počitniško naselje Završe 
 
 

 

Št. naloge: 01/17 
 
 

 

Naročnik: Lastniki parcel 
 
 

 

Pripravljalec: Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 

 
 

 

Pooblaščeni predstavnik: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 

 

Izdelovalec: VURB, Špela Vučina s.p.  
Šalek 97, 3320 Velenje 

 
 

 

Pooblaščeni predstavnik izdelovalca: Špela Vučina, mag. inž. arh.  
 
 

 

Odgovorni vodja projekta: Uroš Lokan, univ. dipl. inž. arh.  
 
 

 

Identifikacijska številka: A-1030 
 
 

 

Osebni žig:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direktor: Špela Vučina, mag. inž. arh. 
 
 
 

 

Datum: December 2017 
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IZDELOVALCI NALOGE 
 
 
Odgovorni vodja projekta: Uroš Lokan, univ. dipl. inž. arh. 

A-1030 
  
Urbanizem: Špela Vučina, mag. inž. arh.  

VURB, Špela Vučina s.p.  
 
 
 
 
 

 

Promet: - 
  
Zunanja ureditev in kanalizacija: Sonja Ravljen gradb. teh.  

Sonja Ravljen s.p.  
  
Elektro inštalacije: - 
  
Strojne inštalacije:  - 
  
Zasnova požarne varnosti:  - 
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1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, VKLJUČNO S PROGRAMOM DEJAVNOSTI 

IN REŠITEV GLEDE UMEŠČANJA NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN, 

KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM NAČRTOM  

 

1.1 SPLOŠNO  

 

Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015 z 

dne 26. 6. 2015) se začne postopek priprave OPPN 04 Završe, za katerega je v Odloku o 

občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje predvidena izdelava občinskega podrobnega 

prostorskega načrta – OPPN.  Območje predvidene ureditve predstavlja del enote urejanja 

prostora EUP LN 68 podrobne namenske rabe prostora A – območje razpršene gradnje, SP – 

površine počitniških hiš in K1 – območje kmetijskih zemljišč. Z OPPN-jem se bodo urejali določeni 

deli območja, ki so stavbno zemljišče. Predmet OPPN-ja ja prostorska ureditev in sanacija 

razpršene gradnje Lepa Njiva - Završe, ki bo obsegala gradnjo počitniških objektov ter celotno 

komunalno in prometno ureditev območja.  

 

 
Slika 1: Prostorski informaci jski s istem občin, O bmočje OPPN- ja in namenska raba 

 

Ureditveno območje LN68 je pretežno področje najboljših kmetijskih zemljišč, je pa del tega 

območja tudi predvideno za gradnjo počitniških objektov. Teren je sposoben za gradnjo, saj 

pretiranih naklonov ni. Na vzhodni in južni strani območja so gozdovi posebnega pomena, 

naravnih voda na tem območju ni. Območje je že opremljeno z nizkonapetostnim električnim 
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omrežjem ter javnim vodovodnim omrežjem. Na zahodnem delu ureditvenega območja se nahaja 

javna kategorizirana občinska cesta št. 767041.  

 

 
Slika 1: Prostorski informacijski sistem občin, Območje OPPN-ja: obstoječe stanje v prostoru 

 

 

1.2 OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

 

Ureditveno območje OPPN 04 Završe se nahaja v katastrski občini Lepa Njiva v občini Mozirje in 

zajema naslednje oziroma dele naslednjih parcel: 1636/3, 1636/4, 1636/5, 1636/6, 1636/7, 

1636/8, 1636/9, 1637, 62/1, 62/4, 56, 53/3, 55/9, 55/8, 53/2, 53/1, 55/10, 55/1, 55/7, 55/5, 55/11, 

55/6 k.o. 917 Lepa njiva. Ureditveno območje je v velikosti cca. 7.765 m2.  

 

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, ki so  potrebne za komunalno 

opremljanje območja ter morebitne vodnogospodarske ureditve.  

 

Predmet izdelave OPPN 04 je ureditev infrastrukturnih posegov v prostor in gradnja objektov. S 

to ureditvijo bo zagotovljen Občinski podrobni prostorski načrt: Počitniško naselje Završe.  
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1.3 PROGRAM DEJAVNOSTI 

 

Predvideno območje je namenjeno manjšemu naselju počitniških objektov. Dopustne so 

enostanovansjke stavbe za začasno bivanje, kot manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti 

pa se lahko gradijo tudi ute ali vrtne lope, pergole in nadstrešnice, drvarnice, steklenjaki, zimski 

vrtovi, vetrolovi, oporni zidovi in ograje/žive meje. 

 

1.4 REŠITVE GLEDE UMEŠČANJA OBJEKTOV IN POVRŠIN 

 

o OPIS OBJEKTA 

 

Na območju urejanja je predvidenih sedem objektov, ki se napajajo preko javne ceste. 5 objektov, 

ki so predvideni na vzpetini – na severovzhodni strani območja se napajajo preko ceste na njihovi 

vzhodni strani ob gozdnih površinah, objekta na južni in zahodni strani območja urejanja pa se 

napajata z njune zahodne strani. Objekti bodo predvidene etažnosti K + P + M ali P + M 

maksimalne višine 10 m. Gabariti bodo v razmerju 1:1.2 - 1:1.33, maksimalna dovoljena dimenzija 

pa je skupaj z napušči 12 m.  

Obravnavani objekti bodo oblikovani v tradicionalnem podeželjskem stilu. Fasade bodo iz 

naravnih materialov, kot so les ali kamen (priporočljivo je s kamnom obložiti kletni del objekta). 

Fasada je lahko tudi tankoslojne kontaktne izvedbe v naravnih barvnih tonih (bela, svetlo bež, 

bež, rjava, siva). Strehe bodo dvokapnice v naklonu od 25° – 50°, dovoljene so frčade in strešne 

odprtine. Frčade so lahko oblikovane v trikotni in trapezni obliki, krivulje niso dovoljene. Sleme bo 

vzporedno z daljšo stranico objekta. Smer slemena ni določena, je pa priporočljivo, da je sleme 

vzporedno s plastnicami. Kritine bodo opečni zareznik v temno sivi ali naravno rdeči barvi. Dolžine 

napuščev niso posebej določene. 

 

o INŠTALACIJE IN TEHNOLOŠKA OPREMA 
 

Inštalacije v objektih bodo osnovne, ki odgovarjajo obstoječim standardom v RS. Strojne 

inštalacije bodo vezane na sistem priprave tople in hladne vode.  
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o KANALIZACIJA 
 

Fekalije bodo odvajane v male čistilne naprave, meteorne vode pa bodo ponikale na gradbenih 

parcelah za vsak objekt posebej.  

 

1.5 PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV 

 

Glede na varovalne pasove in določitev odmikov v Občinskem prostorskem načrtu Mozirje 

(zazidalne površine, odmiki od sosednjih parcel...) so objekti pravokotne oblike, v razmerju 1:1.2 

– 1:1.33. Sleme bo vzporedno z daljšo stranico objekta. Smer slemena ni določena, je pa 

priporočljivo, da je sleme vzporedno s plastnicami.   

Objekti bodo maximalnih tlorisnih dimenzij : 9 m × 12 m (projekcije najbolj izpostavljenih delov 

objekta - z napušči).  

Objekti morajo biti od ceste oddaljeni najmanj 1.5 m, od sosednje parcele pa 4 m. V primeru, da 

odmiki niso skladni s predpisanimi,  si morajo lastniki v tem primeru pridobiti vsa soglasja 

pristojnih služb oziroma lastnikov sosednjih parcel.  

Zaradi grebenske lege zazidljivega območja je gradnjaod gozdnega roba možna tudi bližje kot  

10 m. 

Dopustna je izvedba balkonov oziroma teras. 

Višinski gabariti: K + P + M = maksimalna višina 10 m. Priporočljivo je, da je klet popolnoma 

vkopana v teren, dovoljeno pa je, da je kletna etaža od terena dvignjena za maksimalno 1 m.  

Kota terena se prilagaja terenu.  

Objekti so lahko klasično zidani ali iz lesene konstrukcije, pri čemer je klet v obeh primerih 

armirano betonska (betonski votlaki). Nad kletjo je v obeh primerih armiranobetonska plošča. 

Obodne nosilne stene so zidane iz opečnih votlakov ali lesene konstrukcije. Ostale predelne stene 

so lahko izvedene iz poljubnih materialov (opečni votlaki, porobetonski zidaki, lesena 

konstrukcija, mavčno kartonske plošče na kovinski podkonstrukciji...) Stropovi so prav tako lahko 

izvedeni kot armiranobetonska plošča ali iz lesenih stropnikov. Ostrešje bo klasično leseno. 

Strešna kritina bo iz opečnega zareznika temno sive ali naravno rdeče barve. Dopustna je tudi 

montažna lesena izvedba strehe.  
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Nezahtevni in enostavni objekti se postavljajo smiselno kot dopolnitev obstoječe gradnje.  

Na ureditvenem območju OPPN 04 – Završe je dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih 

vrst enostavnih objektov:  

a) Objekti za lastne potrebe (nadstrešnica, manjša drvarnica, vetrolov, uta, lopa, garaža, 

senčnica, pergola, letna kuhinja, ograje, žive meje in oporni zidovi, ki niso namenjeni 

bivanju).  

• Garaža, nadstrešek, pergola, drvarnica, skladišče za lesna goriva, savna, fitnes ipd..., 

to je enoetažen, pritličen zidan ali lesen pokrit objekt, ki ima tlorisno površino na stiku 

z zemljiščem do vključno  20 m2. Streha je ravna oziroma enokapnica z minimalnim 

naklonom ali dvokapnica z enakim naklonom kot glavni objekt. Kritina dvokapne strehe 

mora biti enaka kot na glavnem objektu, pri ravni oziroma enokapni strehi minimalnega 

naklona kritina ni posebej določena. Fasada objekta se mora prilagajati glavnemu 

objektu, priporočljivi so naravni materiali. Stavbno pohištvo naj bo leseno. 

• Steklenjak, zimski vrt ali vetrolov, to je enoetažen, pritličen, pokrit prostor z bruto 

površino največ 20 m2 in višino najvišje točke, ki je max 3.5 m, merjeno od najnižje 

točke objekta (kota pritličja  0.00 m) katerega streha je hkrati strop nad prostorom. 

Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine maksimlno 3.5 m merjeno 

od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). Dopustna je tudi dvokapna streha, ki 

pa mora biti enakega naklona kot glavni objekt ter njegovo sleme v enaki smeri. Če 

fasada ni steklena, je zazežljeno, da je obložena z lesom oziroma prilagojena glavnemu 

objektu. Pri steklenjaku je zaželjena izvedba v rjavi barvi.  

• Uta oziroma senčnica ali pergola, to je enoetažna, pritlična, lesena, delno odprta 

stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ  20 m2. 

Ostrešje je leseno. Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine 

maksimlno 3.5 m merjeno od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). Dopustna je 

tudi dvokapna streha, ki mora biti v istem naklonu kot glavni objekt, prav tako enaka 

kritina. Pri ravni strehi ozroma enokapnici minimalnega naklona kritina ni posebej 

določena. Fasada objekta se mora prilagajati glavnemu objektu, priporočljivi so naravni 

materiali. Stavbno pohištvo naj bo leseno.  

• Oporni zidovi, če njihova višina ne presega 0.5 m.  Izjemoma je zaradi terenskih danosti 

dopustna postavitev opornega zidu do višine 1 m.  
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b) Pomožni infrastrukturni objekti 

- Pomožni cestni objekti 

- Pomožni energijski objekti 

- Pomožni komunalni objekti 

- Urbana oprema 

Na ureditvenem območju OPPN 04 – Završe je dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih 

vrst nezahtevnih objektov: 

a.) Objekti za lastne potrebe (nadstrešnica, manjša drvarnica, uta, lopa, garaža, senčnica, 

pergola, ograje, žive meje, oporni zidovi, parkirišče, začasni ali sezonski objekti, ki niso 

namenjeni bivanju). 

• Garaža, nadstrešek, drvarnica, skladišče za lesna goriva, savna, fitnes ipd..., to je 

enoetažen, pritličen zidan ali lesen pokrit objekt, ki ima tlorisno površino na stiku z 

zemljiščem do vključno  50 m2. Streha je ravna oziroma enokapnica z minimalnim 

naklonom ali dvokapnica z enakim naklonom kot glavni objekt. Kritina dvokapne 

strehe mora biti enaka kot na glavnem objektu, pri ravni oziroma enokapni strehi 

minimalnega naklona kritina ni posebej določena. Fasada objekta se mora prilagajati 

glavnemu objektu, priporočljivi so naravni materiali. Stavbno pohištvo naj bo leseno. 

• Steklenjak, zimski vrt ali vetrolov, to je enoetažen, pritličen, pokrit prostor z bruto 

površino največ 50 m2 in višino najvišje točke, ki je max 3.5 m, merjeno od najnižje 

točke objekta (kota pritličja  0.00 m) katerega streha je hkrati strop nad prostorom. 

Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine maksimlno 3.5 m merjeno 

od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). Dopustna je tudi dvokapna streha, ki 

pa mora biti enakega naklona kot glavni objekt ter njegovo sleme v enaki smeri. V 

tem primeru je maksimalna dovoljena višina 7 m (merjeno od najnižje točke objekta – 

kota pritličja 0.00 m).  Če fasada ni steklena, mora biti lesena oziroma obložena z 

lesom, prav tako leseno stavbno pohištvo. Pri steklenjaku je zaželjena izvedba v rjavi 

barvi.  

• Uta oziroma senčnica ali pergola, to je enoetažna, pritlična, lesena, delno odprta 

stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ  30 m2. 

Ostrešje je leseno. Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine 

maksimlno 3.5 m merjeno od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). Dopustna 

je tudi dvokapna streha, ki pa mora biti enakega naklona kot glavni objekt ter njegovo 
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sleme v enaki smeri. Če fasada ni steklena, je zazežljeno, da je obložena z lesom 

oziroma prilagojena glavnemu objektu. Pri steklenjaku je zaželjena izvedba v rjavi 

barvi.  

• Bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi 

gašenju morebitnega požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in globina do 

1.35 m merjeno od roba do dna.  

• Oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1.5 m, izjemoma je zaradi terenskih 

danosti dopustna postavitev opornega zidu do višine 2 m.  

Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati. Za gradnjo 

enostavnih in nezahtevnih objektov v območju kakršnihkoli varovalnih pasov, si mora investitor 

pridobiti soglasje upravljalca posameznega komunalnega voda oziroma drugih pristojnih služb ali 

lastnika sosednjih parcel.  

 

1.6  TOLERANCE 

 

o NAMEMBNOST:  Pri namenu objektov toleranc ni. 

 

o TLORISNI IN VIŠINSKI GABARITI OBJEKTOV: Objekti so lahko tudi manjši, toleranci pri 

maksimalnih gabaritih 9 * 12 m ni. Osnovna toleranca pri višinnskih gabaritih je 0.5 m. 

 

o KOTA PRITLIČJA IN KOTA TERENA: Kota terena se prilagaja poteku terena, zato je tudi 

kota pritličja pri vsakem objektu specifična.   
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2. OPIS ZASNOVE NAČRTOVANIH REŠITEV KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

TER NJIHOVIH ZMOGLJIVOSTI 
 

2.1 SPLOŠNO 

 

 
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:  

- Načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in 

energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih 

upravljalcev komunalnih vodov. 

- Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih prometnih in 

intervencijskih površinah v javni rabi, tako da je omogočeno vzdrževanje 

infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem je potrebno zagotoviti tudi zadostne 

odmike od obstoječih in predvidenih komunalnih in energetskih vodov in naprav.  

- V primeru, da potek infrastrukture ni možen po javnih poteh, mora lastnik določenega 

zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih oziroma energetskih 

vodov na njegovem zemljišču, upravljalec posameznega komunalnega oziroma 

energetskega voda pa mora v tem primeru od lastnika pridobiti služnostno pravico.  

- Gradnja komunalnih in energetskih vodov, naprav in objektov mora potekati usklajeno. 

- Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih oziroma energetskih vodov, 

objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe 

prostora.  
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2.2 KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 

Na obravnavanem območju ni javnega kanalizacijskega omrežja, zato bodo fekalne vode 

odvajane v male čistilne naprave, ki si jo pridobi in financira vsak investiror posebej v skladu z 

odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS št. 33/7, 108/09, 57/12, 

109/12 in 76/14), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav (Uradni list št. 98/07, 30/10).  

Meteorne vode bodo odvajane v zbirnike meteornih vod in nato v ponikovalnice za vsako parcelo 

posebej. Meteorne vode z javnih cest – cestna meteorna kanalizacija, se odvaja v bankine in nato 

prosto na zelene površine. 

 

2.3 VODOVODNO OMREŽJE 

 

Objekti se bodo s pitno vodo oskrbovali z javnega vodovodnega omrežja, ki je na tem območju 

že izveden. Zaradi velike absolutne višine uporabnikov si le-ti morajo vgraditi naprave za zvišanje 

tlaka v interni vodovodni instalaciji.  

 

2.4 ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 

 

Objekti se bodo priključevali na že obstoječe električno omrežje, preko obstoječega NN 

kablovoda.  

 

2.5 TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

 

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. Trase naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na 

pozidavo oziroma komunalno ureditev je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi 

projektne rešitve ter si pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam. 
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Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je potrebno predvideti in vrisati idejne trase 

TK vodov v idejno dokumentacijo. Vrsta prenosnega medija (baker, optika) in ostale karakteristike 

TK omrežja se določijo glede na potrebe v projektnih pogojih, izdanih s strani Telekom Slovenije 

d.d.  

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

biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov. Za priključitev novih objektov na javno TK 

omrežje Telekom Slovenije d.d., ki bodo omogočali tudi sprejem televizijskih programov v klasični 

in HD kakovosti, dostop do interneta, klasične in IP telefonije naj se predvidi zgraditev kabelske 

kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD 

cevmi premera 50 mm.  

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 Telekoma Slovenije d.d. V kolikor bodo potrebe po novih TK 

storitvah, bo potrebno preveriti zmogljivosti obstoječega TK omrežja. Če te ne bodo ustrezale 

novim potrebam, je potrebno dograditi obstoječe omrežje. V telekomunikacijskih ceveh in jaških 

ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.  

 

2.6 GRAJENO JAVNO DOBRO 
 

Objekti se bodo prometno napajali preko obstoječih cest, ki se priključi na javno kategorizirano 

cesto na severozahodni strani območja s številko 767041. Priključki in njegova okolica, ki meji na 

občinsko javno cesto, morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na cesti 

in na priključkih v obeh smereh na cesto in obratno.  

Ker prometna obremenitev na tem območju ni obremenjena, ureditev pločnikov in kolesarskih 

stez ni potrebna. Odvodnjavanje ceste trenutno ni posebej urejeno. Zaenkrat se tudi širitev ceste 

ne predvideva, ker je prostora premalo. Cesta je široka cca. 3 m. V kolikor bo občina pristopila k 

celostni ureditvi obravnavane ceste, priporočamo dreniranje ceste in urejeno ponikanje prispevnih 

vod s cestnih površin na točki pred ponikovalnico.  

Morebitne ograje ali žive meje ne smejo posegati v polje preglednosti ceste. Ob cesti je ograjo 

dopustno postaviti le s soglasjem upravljalca ceste. Priključki na občinske ceste morajo biti 

zgrajeni v niveleti vozišča ceste in čim bolj pravokotno. Meteorne vode in druge odpadne vode iz 
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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.   

 

2.7 MIRUJOČI PROMET 
 

Za vsak objekt se predvidi priključek na občinsko cesto in dva parkirna mesta. Vsak investitor 

mora imeti možnost obračanja na svoji parceli. Če pa te ni, mora investitor iz občinske ceste 

vzvratno zapeljati na svoj priključek in se nato naprej priključevati na občinsko cesto. Za objekta 

št. 4 in 5 je predviden en priključek in 4 parkirna mesta skupaj, zaradi pomanjkanja prostora. 

V preglednem trikotniku priključka na javno cesto, ne sme biti nikakršnih višinskih ovir višjih od 

0,75 m, kar mora biti prikazano v PGD projektu za posamezni objekt. 

Poti za pešce in kolesarje ne bodo ločene od cestnih površin, saj gre za območje, ki v prometnem 

smislu ni toliko obremenjeno.  
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3. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA 

VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER 

OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 

VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

 

3.1 KULTURNA DEDIŠČINA 
 

Na ureditvenem območju OPPN 04 – Završe ni kulturnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim 

režimom. V območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato 

konkretnih usmeritev, ki bi izhajali iz varstvenih režimov enot kulturne dediščine ni.  

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni reži, ki najditelja 

/ lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, 

da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in ob najdbi takoj obvesti pristojno enoto 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 

arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostanin je potrebno pristojni osebi Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska 

dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.  

 

3.2 VAROVANJE NARAVE 
 

Ureditveno območje OPPN 04 – Završe nima posebnega statusa na podlagi predpisov s področja 

ohranjanja narave. Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 

območij, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPO).  
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3.3 VAROVANJE OKOLJA 
 

o VARSTVO ZRAKA  

Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja v 

predvidenih individualnih in skupnih kuriščih in kotlovnicah, morajo biti v skladu s predpisi in 

standardi, ki urejajo področje varovanja zraka v Republiki Sloveniji.  

 

o VARSTVO VODA IN PODTALJA 

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z uredbo o odvajanju 

in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Padavinske vode iz 

obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste...) je potrebno prioritetno ponikati, pri tem 

morajo ponikovalnice biti locirane izven povoznih in manipulativnih površin. V projektni 

dokumentaciji mora biti dimenzionirana ponikovalnica ter priložen detajl ponikovalnice.  

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladi z 92. 

členom ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda 

z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 

iztokom v površinske odvodnike ali ponikovalnico (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi 

zadrževalniki in podobno).  

Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko 

izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega 

dovoljenja izda Direkcija RS za vode.  

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter 

poplavno območje vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje 

postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 

površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.  

 

o VARSTVO PRED HRUPOM 

Območje sodi v III. Stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju 

ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponoči 

in 64 (dbA) podnevi. Protihrupne ograje niso potrebne. 
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o ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96), ki določa mejne vrednosti veličin elektromagnetnih 

sevanj frekvenc 0 – 300 GHz, stopnje varstva pred njimi, način vrednotenja obremenitev okolja 

zaradi elektromagnetnih sevanj ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernih sevanj 

v posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja.  

V ureditvenem območju OPPN 04 – Završe niso potrebni omilitveni ukrepi za zagotovitev 

zakonsko določenih zahtev glede varstva pred elektromagnetnim sevanjem.  

 

o VARSTVO GOZDOV 

Poseg v gozd in gozdni prostor mora biti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da se posamično 

gozdno drevje in skupine gozdnega drevja ob objektih ohranijo kot zelene površine. Za žive meje 

se priporoča uporaba avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Razmere za gospodarjenje z 

okoliškimi gozdovi se ne smejo poslabšati. Ohraniti se mora dostop do gozda po gozdnih 

prometnicah znotraj in v bližini območja OPPN, ki odpirajo gozdove (gozdna cesta št. 104108 ter 

gozdne vlake), prav tako pa dopustiti možnost gradnje in navezave novih gozdnih vlak ( na 

dovozno cesto po grebenu). Zaradi grebenske lege zazidljivega območja je gradnja objektov 

možna tudi bližje kot 10 m od roba gozda. 

 

o ODSTRANJEVANJE ODPADKOV 

Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenih odjemnih mest, ki bodo locirana na dostopnem 

mestu ob občinski cesti. Ločeno shranjevanje odpadkov je predvideno v zaprtih posodah, da se 

prepreči širjenje smradu in nekontrolirano odtekanje usedlin iz posod.  
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3.4 OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 

VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

o VARSTVO PRED POŽARI 

Izpolnjevanje bistvenih zahtev varstva pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se 

dokazuje v elaboratu zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 

študije požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o 

zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, 

12/13, 49/13).  

V projektu za gradbeno dovoljenje se morajo v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti 

dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi 

uporabe požarno nevarnih snovi ter možnost širjenja požara na sosednja poselitvena območja.  

Intervencijske poti so urejene po obstoječih in predvidenih prometnih površinah. Izvedba 

intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine 

morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.  

 

o VARSTVO PRED POPLAVNIMI VODAMI 

Območje OPPN 04 – Završe po dokumentaciji OPN Mozirje, za katero je bila izvedeno tudi 

poročilo vplivov na okolje (št. 35409-44/2015/5 z dne 3.3. 2015) obravnavano območje ne sodi v 

poplavno območje oziroma območje visoke podtalnice, prav tako ne sodi med erozijsko oziroma 

plazovito ogrožena območja, zato posebni ukrepi na tem področju niso potrebni.  

 

o VARSTVO PRED POTRESI 

Obravnavano območje se uvršča v 3. stopnjo seizmične intenzitete po Evrokod 8. Območje se 

nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost predvidenih 

objektov je potrebno temeljenje na koti nepodajne podlage. Temeljenje naj se izvaja na 

tamponskem nasutju deb. min. 0,6 m. 
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4. PREDLOG ODLOKA 
 

Na podlagi 5. odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. 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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ter 7. in 16. člena Statuta Občine 

Mozirje (Ur. list RS, št. 11/2007)  je občinski svet Občine Mozirje na svoji  ____. seji,  dne 

____________ sprejel odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 04 – Završe. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt OPPN 04 – Završe v Občini Mozirje 

– počitniško naselje Završe, k.o. Lepa Njiva, ki ga je pod številko 01/17 izdelalo podjetje VURB, 

Špela Vučina s.p. iz Velenja.   

2. člen 

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 prostorskih ureditev 

- 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. 

Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni in grafični del ter priloge: 

GRAFIČNI DEL: 

- Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela iz prostorsko informacijskega sistema 

Občin s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 
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- Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem  

- Urbanistična pregledna situacija z umestitvijo predvidenih objektov 

- Zazidalno ureditvena situacija s parcelacijo 

- Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno gospodarsko 

infrastrukturo ter grajeno javno dobro 

PRILOGE: 

- PRILOGA 1: Idejna rešitev elektrifikacije 

- PRILOGA 2: kopije smernic nosilcev urejanja prostora 

- PRILOGA 3: kopije mnenj nosilcev urejanja prostora 

 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN 

3. člen 

(načrtovanje prostorske ureditve) 

 

Z OPPN so predvidene naslednje ureditve: 

- Izgradnja počitniških objektov 

- Ureditev prometne, energetske in komunalne inrastrukture 

 

III. OBMOČJE OPPN 

4. člen 
                                                     (območje OPPN) 

 

Ureditveno območje OPPN 04 Završe se nahaja v katastrski občini Lepa Njiva v občini Mozirje in 

zajema naslednje oziroma dele naslednjih parcel: 1636/3, 1636/4, 1636/5, 1636/6, 1636/7, 

1636/8, 1636/9, 1637, 62/1, 62/4, 56, 53/3, 55/9, 55/8, 53/2, 53/1, 55/10, 55/1, 55/7, 55/5, 55/11, 

55/6 k.o. 917 Lepa njiva. 

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, ki so  potrebne za komunalno 

opremljanje območja ter morebitne vodnogospodarske ureditve.  
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Predmet izdelave OPPN 04 je ureditev infrastrukturnih posegov v prostor in gradnja objektov. S 

to ureditvijo bo zagotovljen Občinski podrobni prostorski načrt: Počitniško naselje Završe.  

 

5. člen 
                                                   (velikost območja) 

 

Ureditveno območje je v velikosti cca. 7.765  m2. 

 

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

6. člen 
(umestitev načrtovane ureditve v prostor) 

 

Ureditveno območje LN68 je pretežno področje najboljših kmetijskih zemljišč, je pa del tega 

območja tudi predvideno za gradnjo počitniških objektov. Teren je sposoben za gradnjo, saj 

pretiranih naklonov ni. Na vzhodni in južni strani območja so gozdovi posebnega pomena, 

naravnih voda na tem območju ni. Območje je že opremljeno z nizkonapetostnim električnim 

omrežjem ter javnim vodovodnim omrežjem. Na zahodnem delu ureditvenega območja se nahaja 

javna kategorizirana občinska cesta št. 767041.  

 

Predvideno območje je namenjeno manjšemu naselju počitniških objektov. Dopustne so 

enostanovansjke stavbe za začasno bivanje, kot manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti 

pa se lahko gradijo tudi ute ali vrtne lope, pergole in nadstrešnice, drvarnice, steklenjaki, zimski 

vrtovi, vetrolovi, oporni zidovi in ograje/žive meje. Za žive meje se priporoča uporaba avtohtonih 

drevesnih in grmovnih vrst.  

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. Gabariti: Tloris osnovnega volumna objekta je pravokotne oblike z razmerjem stranic 

1:1.2 – 1:1.33, razporejeni tako, da je sleme objekta vzporedno z daljšo stranico. Dopustne so 

izzidave manjših volumnov, vendar dimenzije projekcije najbolj izpostavljenih delov – z napušči 

ne smejo presegati 12m. 

2. Vertikalni gabariti: K + P + M, maksimalna višina 10 m od kote terena. 
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3. Konstrukcija: Klasična ali montažna. 

4. Kota pritličja: Razvidna iz grafičnih prilog in prilagojena terenu. 

5. Kolenčni zid: Maksimalno 1.2 m. 

6. Streha: Ostrešje bo klasično leseno. Strešna kritina bo iz opečnega zareznika temno sive 

ali naravno rdeče barve. Dopustna je tudi montažna lesena izvedba strehe.  

Strehe bodo dvokapnice v naklonu od 25° – 50°, dovoljene so frčade in strešne odprtine. Frčade 

so lahko oblikovane v trikotni in trapezni obliki, krivulje niso dovoljene. Sleme naj bo vzporedno z 

daljšo stranico objekta. Smer slemena ni določena, je pa priporočljivo, da je sleme vzporedno s 

plastnicami. Kritine bodo opečni zareznik v temno sivi ali naravno rdeči barvi. Dolžine napuščev 

niso posebej določene. 

8. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti: 

- stanovanjska dejavnost za začasno bivanje 

9. člen 
(vrste dopustnih gradenj in drugih del) 

 

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

- gradnja novih objektov 

- redna in investicijska vzdrževalna dela 

- 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 enostavnih in nezahtevnih objektov v okviru z določili 11. člena tega odloka.  

10. člen 
                                             (vrste dopustnih objektov) 

 

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

- stanovanjske stavbe za začasno bivanje 

- gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in energetska infrastruktura) 
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- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z Uredbo o razvrščanju objektov 

glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) v okviru določil 

11. člena tega odloka 

- zelene površine 

11. člen 
(enostavni in nezahtevni objekti ter gradnja gradbenih inženirskih objektov) 

 

Na območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 

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

objektov.  

Nezahtevni in enostavni objekti se postavljajo smiselno kot dopolnitev obstoječe gradnje. Na 

ureditvenem območju OPPN 04 – Završe je dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih vrst 

enostavnih objektov:  

a.) Objekti za lastne potrebe (nadstrešnica, manjša drvarnica, vetrolov, uta, lopa, garaža, 

senčnica, pergola, letna kuhinja, ograje, žive meje in oporni zidovi, ki niso namenjeni 

bivanju).  

• Garaža, nadstrešek, pergola, drvarnica, skladišče za lesna goriva, savna, fitnes 

ipd..., to je enoetažen, pritličen zidan ali lesen pokrit objekt, ki ima tlorisno površino 

na stiku z zemljiščem do vključno  20 m2. Streha je ravna oziroma enokapnica z 

minimalnim naklonom ali dvokapnica z enakim naklonom kot glavni objekt. Kritina 

dvokapne strehe mora biti enaka kot na glavnem objektu, pri ravni oziroma 

enokapni strehi minimalnega naklona kritina ni posebej določena. Fasada objekta 

se mora prilagajati glavnemu objektu, priporočljivi so naravni materiali. Stavbno 

pohištvo naj bo leseno. 

• Steklenjak, zimski vrt ali vetrolov, to je enoetažen, pritličen, pokrit prostor z bruto 

površino največ 20 m2 in višino najvišje točke, ki je max 3.5 m, merjeno od najnižje 

točke objekta (kota pritličja  0.00 m) katerega streha je hkrati strop nad prostorom. 

Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine maksimlno 3.5 m 

merjeno od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). Dopustna je tudi dvokapna 

streha, ki pa mora biti enakega naklona kot glavni objekt ter njegovo sleme v enaki 

smeri. Če fasada ni steklena, je zazežljeno, da je obložena z lesom oziroma 

prilagojena glavnemu objektu. Pri steklenjaku je zaželjena izvedba v rjavi barvi.  
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• Uta oziroma senčnica ali pergola, to je enoetažna, pritlična, lesena, delno odprta 

stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ  20  

m2. Ostrešje je leseno. Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine 

maksimlno 3.5 m merjeno od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). 

Dopustna je tudi dvokapna streha, ki mora biti v istem naklonu kot glavni objekt, 

prav tako enaka kritina. Pri ravni strehi ozroma enokapnici minimalnega naklona 

kritina ni posebej določena. Fasada objekta se mora prilagajati glavnemu objektu, 

priporočljivi so naravni materiali. Stavbno pohištvo naj bo leseno.  

• Oporni zidovi, če njihova višina ne presega 0.5 m.  Izjemoma je zaradi terenskih 

danosti dopustna postavitev opornega zidu do višine 1 m.  

b.) Pomožni infrastrukturni objekti 

- Pomožni cestni objekti 

- Pomožni energijski objekti 

- Pomožni komunalni objekti 

- Urbana oprema 

Na ureditvenem območju OPPN 04 – Završe je dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih 

vrst nezahtevnih objektov: 

a.) Objekti za lastne potrebe (nadstrešnica, manjša drvarnica, uta, lopa, garaža, 

senčnica, pergola, ograje, žive meje, oporni zidovi, parkirišče, začasni ali sezonski 

objekti, ki niso namenjeni bivanju). 

• Garaža, nadstrešek, drvarnica, skladišče za lesna goriva, savna, fitnes ipd..., to je 

enoetažen, pritličen zidan ali lesen pokrit objekt, ki ima tlorisno površino na stiku z 

zemljiščem do vključno  50 m2. Streha je ravna oziroma enokapnica z minimalnim 

naklonom ali dvokapnica z enakim naklonom kot glavni objekt. Kritina dvokapne 

strehe mora biti enaka kot na glavnem objektu, pri ravni oziroma enokapni strehi 

minimalnega naklona kritina ni posebej določena. Fasada objekta se mora 

prilagajati glavnemu objektu, priporočljivi so naravni materiali. Stavbno pohištvo 

naj bo leseno. 

• Steklenjak, zimski vrt ali vetrolov, to je enoetažen, pritličen, pokrit prostor z bruto 

površino največ 50 m2 in višino najvišje točke, ki je max 3.5 m, merjeno od najnižje 

točke objekta (kota pritličja  0.00 m) katerega streha je hkrati strop nad prostorom. 

Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine maksimlno 3.5 m 

merjeno od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). Dopustna je tudi dvokapna 
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streha, ki pa mora biti enakega naklona kot glavni objekt ter njegovo sleme v enaki 

smeri. V tem primeru je maksimalna dovoljena višina 7 m (merjeno od najnižje 

točke objekta – kota pritličja 0.00 m).  Če fasada ni steklena, mora biti lesena 

oziroma obložena z lesom, prav tako leseno stavbno pohištvo. Pri steklenjaku je 

zaželjena izvedba v rjavi barvi.  

• Uta oziroma senčnica ali pergola, to je enoetažna, pritlična, lesena, delno odprta 

stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ  30 

m2. Ostrešje je leseno. Priporočena je ravna streha lesene konstrukcije, do višine 

maksimlno 3.5 m merjeno od najnižje točke objekta (kota pritličja 0.00 m). 

Dopustna je tudi dvokapna streha, ki pa mora biti enakega naklona kot glavni 

objekt ter njegovo sleme v enaki smeri. Če fasada ni steklena, je zazežljeno, da je 

obložena z lesom oziroma prilagojena glavnemu objektu. Pri steklenjaku je 

zaželjena izvedba v rjavi barvi.  

• Bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa 

tudi gašenju morebitnega požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in 

globina do 1.35 m merjeno od roba do dna.  

• Oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1.5 m, izjemoma je zaradi terenskih 

danosti dopustna postavitev opornega zidu do višine 2 m.  

Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati. Za gradnjo 

enostavnih in nezahtevnih objektov v območju kakršnihkoli varovalnih pasov, si mora investitor 

pridobiti soglasje upravljalca posameznega komunalnega voda oziroma drugih pristojnih služb ali 

lastnika sosednjih parcel.  

12. člen 
(gradbena parcela in odmiki) 

 
Vsaka posamezna parcela predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče 

posameznega objekta, znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Objekti se gradijo 

minimalno 4 m od vsake parcelne meje, razen proti dostopni cesti, kjer je odmik 5 m. Nezahtevni 

in enostavni objekti, ki so stavbe najmanj 1.5 m, ostali enostavni in nezahtevni objekti morajo biti 

od meje sosednjega zemljišča oddaljeni najmanj 0.5 m. Enostavne in nezahtevne objekte je 

dopustno postaviti na parcelno mejo ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.  

Dopustni so tudi manjši odmiki ob soglasju dotičnih upravnih služb ali lastnika sosednje parcele.  

Parkirišča, dostopi in zunanja ureditev se lahko izvaja do parcelne meje.  
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Zaradi grebenske lege zazidljivega območja je gradnja od gozdnega roba možna tudi bližje kot  

10 m. 

13. člen 
(gradbena linija) 

 
Gradbene linije so razvidne iz grafičnega načrta U-03: Urbanistična pregledna situacija z 

umestitvijo predvidenih objektov.  

 

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NA GRAJENO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 

JAVNO DOBRO  

14. člen 
(splošni pogoji) 

 
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z grafičnim načrtom »Prikaz ureditve glede 

poteka omrežij in priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro« in v 

skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora.  

Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kjer je to mogoče. Komunalni vodi se 

polagajo podzemno. Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo biti upoštevani glede 

na predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike.  

Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni 

dokumentaciji (grafična podloga U-05: Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na javno gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro), zaradi česar so dopustna 

odstopanja od rešitev OPPN, ki so strokovno utemeljena ali so posledica lastniških razmerij pri 

vzpostavitvi ustreznega komunalnega reda ter so usklajene s posameznimi upravljalci opreme.  

Za izgradnjo komunalne ureditve skrbi investitor oziroma lastnik parcele.  

15. člen 
(skupne določbe glede prometnega urejanja) 

 

Objekti se bodo prometno napajali preko obstoječih cest, ki se priključi na javno kategorizirano 

cesto na severozahodni strani območja s številko 767041. 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.  
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Zaenkrat se širitev ceste ne predvideva, ker je prostora premalo. Cesta je široka cca. 3m. V kolikor 

bo občina pristopila k celostni ureditvi obravnavane ceste, priporočamo dreniranje ceste in 

urejeno ponikanje prispevnih vod s cestnih površin na točki pred ponikovalnico.  

Za vsak objekt se predvidi priključek na občinsko cesto in dva parkirna mesta. V preglednem 

trikotniku priključka na javno cesto, ne sme biti nikakršnih višinskih ovir višjih od 0,75 m, kar mora 

biti prikazano v PGD projektu za posamezni objekt. Vsak investitor mora imeti možnost obračanja 

na svoji parceli. Če pa te ni, mora investitor iz občinske ceste vzvratno zapeljati na svoj priključek 

in se nato naprej priključevati na občinsko cesto. Za objekta št. 4 in 5 je predviden en priključek 

in 4 parkirna mesta skupaj, zaradi pomanjkanja prostora. 

Morebitne ograje ali žive meje ne smejo posegati v polje preglednosti ceste. Za žive meje se 

priporoča uporaba avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Ob cesti je ograjo dopustno postaviti le 

s soglasjem upravljalca ceste. Priključki na občinske ceste morajo biti zgrajeni v niveleti vozišča 

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.   

16. člen 
(skupne določbe glede prometnega urejanja) 

 
Ker prometna obremenitev na tem območju ni obremenjena, ureditev pločnikov in kolesarskih 

stez ni potrebna. 

Za kolesarje velja enak prometni režim kot za vse udeležence v prometu.  

Ohraniti se mora dostop do gozda po gozdnih prometnicah znotraj in v bližini območja OPPN, ki 

odpirajo gozdove (gozdna cesta št. 104108 ter gozdne vlake), prav tako pa dopustiti možnost 

gradnje in navezave novih gozdnih vlak ( na dovozno cesto po grebenu). 

17. člen 
(minimalna komunalna oskrba) 

 
Priključevanje objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 

javno dobro se izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora.  

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane stanovanjske objekte je potrebno 

prikazati, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba ter priključek na javno cesto.  
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Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe načtovanih stanovanjskih objektov – za začasno 

bivanje na obravnavanem območju je potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, električno energijo, 

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 posameznim 

načrtovanih objektov. 

18. člen 
                                                                       (vodovod) 

 

Objekti se bodo s pitno vodo oskrbovali z javnega vodovodnega omrežja, ki je na tem območju 

že izveden. Zaradi velike absolutne višine uporabnikov si le-ti morajo vgraditi naprave za zvišanje 

tlaka v interni vodovodni instalaciji.  

19. člen 
                                                              (fekalna kanalizacija) 

 
Na obravnavanem območju ni javnega kanalizacijskega omrežja, zato bodo fekalne vode 

odvajane v male čistilne naprave, ki si jo pridobi in financira vsak investiror posebej v skladu z 

odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS št. 33/7, 108/09, 57/12, 

109/12 in 76/14), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav (Uradni list št. 98/07, 30/10).  

20. člen 
                                               (meteorna kanalizacija) 

 
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladi z 92. 

členom ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda 

z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 

iztokom v ponikovalnice (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). 

 
21. člen 

                                                  (energetsko omrežje) 
 

Objekti se bodo priključevali na že obstoječe električno omrežje, preko obstoječega NN 

kablovoda.  
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22. člen 
                                                          (ogrevanje) 

 
Za posamezni objekt je ogrevanje individualno. Možna je izvedba individualnih kotlovnic na lesno 

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

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-I. Če gre za rabo vode po 125. členu ZV-I, izda vodno 

dovoljenje pristojni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je potrebno pridobiti pred 

pridobitvijo vodnega soglasja. 

23. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

 
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. 

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

biti usklajen s projekti ostalih komunalnih vodov.  

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.  

24. člen 
(ravnanje z odpadki) 

 
Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Tip 

in velikost zabojnika določi upravljalec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti vedno 

dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.  

 

 

 

 



 

 
 
 

33 
 

VI. NAČRT PARCELACIJE 

25. člen 
                                                         (parcelacija) 

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

je določenih 12 parcel oziroma delov parcel, za gradnjo osmih počitniških objektov. 10 parcel 

oziroma delov parcel je predvidenih za dovozno cesto do posameznih parcel oziroma objektov.  

 

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

26. člen 
                                                   (etapnost izvedbe) 

 
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.  

Prva etapa predstavlja gradnjo komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja OPPN, ki 

je potrebna za priključevanje načrtovanih objektov ter prestavitve na območju OPPN.  

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

minimalna komunalna urejenost 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.  

 

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

OHRANJANJE NARAVE 

27.  člen 
                                                          (splošno ) 

 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo okolja, ki so z zakonom določeni. Posegi 

niso ekološko zahtevni.  
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28.  člen 
(varstvo pred hrupom ) 

 
Raven hrupa mora v območju OPPN ostati v mejah dovoljenega.  

Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju 

ne smejo pri svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa 54 (dbA) ponoči 

in 64 (dbA) podnevi. Protihrupne ograje niso potrebne.  

29.  člen 
(varstvo zraka ) 

 
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). 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. 

30.  člen 
(varstvo voda ) 

 
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o 

emisiji snovi in toplote in odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 

47/05, 45/07, 79/09) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 

(Ur. l. RS, št. 05/02, 50/04). Vsak poseg na obravnavanem ureditvenem območju urejanja, ki bi 

lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko skladno s 150. členom 

Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) izvede samo na podlagi vodnega soglasja, ki 

ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Agencija RS za okolje). 

31.  člen 
(ohranjanje narave) 

 
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednosti, zavarovanih območij ali območij 

pomembnih za biotsko raznovrstnost (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000, 

EPO).  

Poseg v gozd in gozdni prostor mora biti v minimalnem potrebnem obsegu tako, da se posamično 

gozdno drevje in skupine gozdnega drevja ob objektih ohranijo kot zelene površine. Za žive meje 

se priporoča uporaba avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Razmere za gospodarjenje z 



 

 
 
 

35 
 

okoliškimi gozdovi se ne smejo poslabšati. Zaradi grebenske lege zazidljivega območja je gradnja 

možna tudi bližje kot 10 m od roba gozda.  

32.  člen 
(ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin) 

 
Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste, …) je potrebno, če ne 

obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo 

ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V projektni 

dokumentaciji mora biti dimenzionirana ponikovalnica ter priložen detajl ponikovalnice.  

Odvajanje padavisnkih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu s 92. čl. 

ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavisnkih voda z 

utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 

iztokom v površinske odvodnike ali ponikovalnico (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi 

zadrževalniki in podobno). 

 Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko 

izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega 

dovoljenja izda Direkcija RS za vode.  

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter 

poplavno območje vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje 

postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 

površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

 

IX. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN 

33.  člen 
(varstvo kulturne dediščine) 

 
Na ureditvenem območju OPPN 04 – Završe ni kulturnih prvin, ki bi bile zaščitene z varovalnim 

režimom. V območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato 

konkretnih usmeritev, ki bi izhajali iz varstvenih režimov enot kulturne dediščine ni.  

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni reži, ki najditelja 

/ lastnika zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, 

da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in ob najdbi takoj obvesti pristojno enoto 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
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arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostanin je potrebno pristojni osebi Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska 

dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.  

 

X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

34.  člen 
(požarna varnost) 

 
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se 

dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 

študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o 

zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, 

št. 12/13, 49/13).  

V projektu za gradbeno dovoljenju se morajo v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti 

dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi 

uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki 

bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna 

sosednja poselitvena območja.  

Intervencijske poti so urejene po obstoječih in predvidenih prometnih površinah. Izvedba 

intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine 

morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska. 

35.  člen 
(varstvo pred potresi) 

 
Obravnavano območje se uvršča v 3. stopnjo seizmične intenzitete po Evrokod 8. Območje se 

nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost predvidenih 

objektov je potrebno temeljenje na koti nepodajne podlage. Temeljenje naj se izvaja na 

tamponskem nasutju deb. min. 0,6 m. 
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36.  člen 
(varstvo pred delovanjem poplav) 

 
Območje ne leži  v poplavnem območju, zato posebni ukrepi na tem območju niso potrebni.  

 

XI. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI 

OBMOČJI 

37.  člen 
(vplivi s sosednjimi območji) 

 

Z gradnjo komunalne in energetske infrastrukture investitor posega na druga zemljišča tako, da 

v času gradnje priključkov vpliva na druge parcele, kakor je to prikazano v grafični prilogi.  

Drugih vplivov na sosednja območja ni. 

 

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV  

38.  člen 
(odstopanja) 

 
Pri namenu objektov toleranc ni. 

Pri velikosti objektov toleranc v + ni. Objekti so lahko manjši. Toleranca pri višinskih gabaritih je 

0.5 m. Kota terena se prilagaja poteku terena, zato je tudi kota pritličja pri vsakem objektu 

specifična.  

Dopustna so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na gradbeno parcelo, pod 

pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa. 

Pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih 

s tem odlokom, dopustna glede potekov predvidenih vodov, če se v nadaljnjem podrobnejšem 

proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogodpodarskih ali lastniških ali 

drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše iz oblikovalskega ali 

gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva 

načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega 

območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov 

na okolje. Odstopanja so dopustna tudi, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja 

in v kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta predmetnega OPPN. 
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XIII. KONČNE DOLOČBE 

39.  člen 
(vpogled v OPPN) 

 
OPPN je na vpogled v času uradnih ur pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora 

Občine Mozirje in na Upravni enoti Mozirje. 

40.  člen 
(prenehanje uporabe prostorskih ureditvenih pogojev) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določila Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 105/2015), ki se nanašajo na 

območje urejnja predmetnega OPPN. 

41.  člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 

42.  člen 
(pričetek veljavnosti) 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lisu Republike Slovenije.   

 

Št.: 

Datum: 

Župan Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik l.r.  
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5. POVZETEK ZA JAVNOST 
 

V občini Mozirje, na območju Završe – Lepa njiva je po OPN Mozirje predvidena sanacija 

razpršene gradnje z ureditvijo območja in sicer s sprejemom OPPN – Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta, s katerim se bo urejalo območje razpršene gradnje v Počitniško naselje 

Završe skupaj s prometno in komunalno infrastrukturo.  

Območje, kjer so zazidalne površine je primerno za gradnjo, saj so dostopi že obstoječi, klima ter 

reliefne danosti pa ugodne. Z OPPN-jem se bo urejalo območje velikosti cca. 7.765 m2.  

Ureditveno območje OPPN 04 Završe se nahaja v katastrski občini Lepa Njiva v občini Mozirje in 

zajema naslednje oziroma dele naslednjih parcel: 1636/3, 1636/4, 1636/5, 1636/6, 1636/7, 

1636/8, 1636/9, 1637, 62/1, 62/4, 56, 53/3, 55/9, 55/8, 53/2, 53/1, 55/10, 55/1, 55/7, 55/5, 55/11, 

55/6 k.o. 917 Lepa njiva.  

Sestavni del 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, ki so  potrebne za komunalno 

opremljanje območja.  

 

Posebnih režimov za gradnjo na tem področju ni, pridobljena so bila vsa soglasja oziroma 

pozitivna mnenja pristojnih služb, upoštevane so bile prav tako njihove smernice.  

 

Predvideno območje je namenjeno manjšemu naselju počitniških objektov. Dopustne so 

enostanovansjke stavbe za začasno bivanje, kot manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti 

pa se lahko gradijo tudi ute ali vrtne lope, pergole in nadstrešnice, drvarnice, steklenjaki, zimski 

vrtovi, vetrolovi, oporni zidovi in ograje/žive meje. 

Arhitekturna ureditev počitniških objektov bo podeželjskega stila. Predvidenih sedem objektov bo 

imelo dvokapno streho, fasade bodo iz naravnih materioalov. Podrobnosti za oblikovanje so 

opisane v predlogu odloka OPPN 04 Završe.  

S sprejetim OPPN bomo zagotovili enotno podobo počitniškega naselja, ki bo pripomogla k 

celoviti prostorski ureditvi na območju občine Mozirje.  
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6. PARCELACIJA 
 

Parcelacija je na območju že urejena, dodatne spremembe se bodo izvedle po zaključeni javni 

obravnavi.  

7. LASTNIŠTVO PARCEL OZIROMA DELOV PARCEL 
 

UREDITVENO OBMOČJE OPPN 
 

Parcelna številka  Katastrska občina Lastnik zemljišča Naslov lastnika zemljišča   

1637 917 - Lepa Njiva 

Občina Mozirje  

(grajeno javno 

dobro) 

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

62/4 917 - Lepa Njiva 
Šemso 

Ahmetović 

Tomšičeva cesta 4, 3320 

Velenje 

56, 53/3 917 - Lepa Njiva Franc Prislan Na trgu 31, 3330 Mozirje 

1636/8, 1636/9, 

1636/7, 1636/6, 

1636/5, 1636/4, 

1636/3 

917 - Lepa Njiva 

Občina Mozirje 

(grajeno javno 

dobro) 

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

55/9, 55/8, 53/2 917 – Lepa Njiva Andrej Rihter 
Rečica ob Savinji 107 B, 3332 

Rečica ob Savinji 

53/1, 55/10, 55/1 917 - Lepa Njiva 
Franc Mavrič, 

Marija Mavrič 
Podvrh 18, 3330 Mozirje 

55/7 917 - Lepa Njiva Darja Andrejovec Pohorska ulica 6, 3000 Celje 
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55/5, 55/11 917 - Lepa Njiva 
Aleksander 

Zagradišnik 

Cankarjeva cesta 21, 3325 

Šoštanj 

55/6 917 - Lepa Njiva Občina Mozirje  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

 

POSEGI IN VPLIVI IZVEN UREDITVENEGA OBMOČJA OPPN  

 

Parcelna številka  Katastrska občina Lastnik zemljišča Naslov lastnika zemljišča   

62/1 917 - Lepa Njiva 

-Sabina Avdić, 

Nedim Avdić, 

Edin Avdić, 

Bahrija Avdić 

-Občinska cesta 

št. 767041 

Lepa Njiva 41/A, 3330 Mozirje 

67/11 917 - Lepa Njiva 

Jožica Tiršek 

Drčar 

Matjaž Drčar 

Lepa Njiva 41, 3330 Mozirje 

 

 



Občina Mozirje 

Šmihelska cesta 2,  

3330 MOZIRJE 
 

Številka: _________/2017 

Datum:   27.11.2017 

 

K 7. TOČKI  DNEVNEGA REDA  

 

ZADEVA: STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI na Prve 

spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Mozirje 

 
PRAVNA PODLAGA:  50. 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:  

 

Od 20. oktobra do 20. novembra 2017 je potekala javna razgrnitev Prvih sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mozirje in dne 15.11.2017 javna 

obravnava le teh. Na podlagi predlogov in pripomb javnosti sta Občina Mozirje in načrtovalec 

Savaprojekt d.d., Krško pripravila stališča do pripomb in predlogov, do katerih Občina 

Mozirje oziroma občinski svet občine Mozirje zavzameta stališče. 

 

Razlogi za sprejem  sklepa :  

Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 

(109/12)) občina prouči pripombe in predloge javnosti podanih v času javne razgrnitve in do 

njih zavzame stališče. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Ni finančnih posledic 

 

Predlagamo naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Stališča do pripomb in predlogov javnosti na 

Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Mozirje v 

predlagani obliki in vsebini.  

 

Priloge: 

- Stališča do pripomb in predlogov javnosti na Prve spremembe in dopolnitve 

Občinskega prostorskega načrta občine Mozirje  

- SD OPN 1 Odlok OPN Mozirje - SPREMEMBE_osnutek_2 (zaradi obsežnosti 

gradiva je omenjeno gradivo dostopno na spletni strani Občine Mozirje v zavihku 

oglasna deska-javne razgrnitve) 

 

Pripravil: Jože Sinur 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20083026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20094890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20104305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20112042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20124323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20083026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20094890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20104305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20112042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20122414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp%3Furlurid%3D20124323


 
OBČINA MOZIRJE 

OBČINSKA UPRAVA 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 

Tel: (03) 839 33 00   fax: (03) 839 33 05 

Davčna številka: SI70998396  

 

6 

Mozirje, dne 7.12.2017 

Številka: 011-0041/2017 

 

K 8 .  TOČKI  DNEVNEGA REDA 

 

ZADEVA: Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na 

območju oskrbe iz Šaleškega vodovoda za leto 2018 
 

PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12)), 5. točka 

7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), Odlok o določitvi gospodarskih 

javnih služb v Občini Mozirje (Ur.list RS, št.64/2007, 124/2007) 

 

PREDLAGATELJ: JP KOMUNALA VELENJE 

 

Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Na delu območja Lepe Njive (Mostnar z okolico) izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo 

Komunalno Podjetje Velenje. Vodovodno omrežje je v tem delu priključeno na Šaleški 

vodovodni sistem. Na vodovod je trenutno vezanih 39 uporabnikov iz občine Mozirje. 

Na Šaleškem vodovodu so bile izvedene rekonstrukcije v večjem obsegu, kar pomeni 

povečano ceno oskrbe s pitno vodo. 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju Uredba), določa 

metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb varstva okolja. Z uveljavitvijo Uredbe 

se je pristojnost za sprejemanje in nadzor nad cenami prenesla na lokalno skupnost oziroma 

pristojne občinske organe. V primeru odstopanja cene za več kot 10% je potrebno potrjevanje 

nove cene. Za leto 2018 se cena ne spreminja. 

Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe 

ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati 

subvencijo iz proračuna občine. 

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., je na podlagi uredbe sprejel sklep, 

da za leto 2018 cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so 

trenutno v veljavi, ostanejo nespremenjene, kar pomeni subvencionirane. 

Zaradi poenotenja cen storitve do vseh uporabnikov, je Komunala Velenje pozvala Občino 

Mozirje, da odloči o zadevi glede morebitnega subvencioniranja cene že za leto 2016 in 2017. 

Občinski svet Občine Mozirje je subvencioniranje cene v letu 2016 in 2017 potrdil in s tem 

izenačil cene uporabnikov šaleškega vodovoda, ki so občani Občine Mozirje s ceno 

uporabnikov iz sosednjih občin. 

V primeru, da so cene uporabnikov izenačene tudi za leto 2018, mora skladno z uredbo 

subvencijo potrditi Občinski svet. 

 

 

Veljavni cenik Komunala Velenje d.o.o.: 



 

 

 
 

Izračun subvencije za oskrbo uporabnikov na območju Občine Mozirje z izenačitvi cene z 

uporabniki Šaleškega vodovoda 

 

 
 

(vir: KP Velenje) 

 

Ocena finančnih posledic: 

Prihodki v proračun so vezani na najem infrastrukture. V primeru subvencioniranja naših 

občanov do izenačitve cene z uporabniki vode iz Šaleškega vodovoda drugih občin je 

izračunana višina subvencije 1.726,00 EUR in je breme proračuna Občine Mozirje. 

 

SKLEPI: 

1 Sklep odbora: 

 

Odbor za  gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo  Občine Mozirje 

predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s 

pitno vodo  za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 



 

 

Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. Subvencija za 

leto 2017 znaša _1.726_EUR/leto. (brez DDV). 

 

 

Predlog Sklepa občinskemu svetu: 

 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja s subvencioniranjem omrežnine pri oskrbi s 

pitno vodo  za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 

Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. Subvencija za 

leto 2017 znaša 1.726_EUR/leto (brez DDV). 

 

 

Predlog sklepa za objavo v Uradnem listu RS 

 

 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 7.. 

člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007) je Občinski svet Občine Mozirje na 

…………..seji  dne ……………….sprejel  

 

SKLEP 

 

o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo  

 

1. člen 

 

Občina Mozirje bo za leto 2018 subvencionirala omrežnino za oskrbo s pitno vodo, ki v 

skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni 

vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki 

ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV) v višini 1.726 EUR. 

  

2. člen 

 

Subvencija velja za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 

Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. 

Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so 

gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se financirajo iz občinskega 

proračuna.  

 

4. člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2018 naprej.  

 

 

Številka: …………………  

Datum:…………………...  

 

 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 

 



 

 

 

 
 

 

Priloge:  

- dopis Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 

 

 

Pripravil: 

Jaka Vačovnik 





 
OBČINA MOZIRJE 

OBČINSKA UPRAVA 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 

Tel: (03) 839 33 00   fax: (03) 839 33 05 

Davčna številka: SI70998396  

 

6 

Mozirje, dne 7.12.2017 

Številka: 011-0041/2017 

 

K 8 .  TOČKI  DNEVNEGA REDA 

 

ZADEVA: Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na 

območju oskrbe iz Šaleškega vodovoda za leto 2018 
 

PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12)), 5. točka 

7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), Odlok o določitvi gospodarskih 

javnih služb v Občini Mozirje (Ur.list RS, št.64/2007, 124/2007) 

 

PREDLAGATELJ: JP KOMUNALA VELENJE 

 

Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Na delu območja Lepe Njive (Mostnar z okolico) izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo 

Komunalno Podjetje Velenje. Vodovodno omrežje je v tem delu priključeno na Šaleški 

vodovodni sistem. Na vodovod je trenutno vezanih 39 uporabnikov iz občine Mozirje. 

Na Šaleškem vodovodu so bile izvedene rekonstrukcije v večjem obsegu, kar pomeni 

povečano ceno oskrbe s pitno vodo. 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju Uredba), določa 

metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb varstva okolja. Z uveljavitvijo Uredbe 

se je pristojnost za sprejemanje in nadzor nad cenami prenesla na lokalno skupnost oziroma 

pristojne občinske organe. V primeru odstopanja cene za več kot 10% je potrebno potrjevanje 

nove cene. Za leto 2018 se cena ne spreminja. 

Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe 

ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati 

subvencijo iz proračuna občine. 

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., je na podlagi uredbe sprejel sklep, 

da za leto 2018 cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so 

trenutno v veljavi, ostanejo nespremenjene, kar pomeni subvencionirane. 

Zaradi poenotenja cen storitve do vseh uporabnikov, je Komunala Velenje pozvala Občino 

Mozirje, da odloči o zadevi glede morebitnega subvencioniranja cene že za leto 2016 in 2017. 

Občinski svet Občine Mozirje je subvencioniranje cene v letu 2016 in 2017 potrdil in s tem 

izenačil cene uporabnikov šaleškega vodovoda, ki so občani Občine Mozirje s ceno 

uporabnikov iz sosednjih občin. 

V primeru, da so cene uporabnikov izenačene tudi za leto 2018, mora skladno z uredbo 

subvencijo potrditi Občinski svet. 

 

 

Veljavni cenik Komunala Velenje d.o.o.: 



 

 

 
 

Izračun subvencije za oskrbo uporabnikov na območju Občine Mozirje z izenačitvi cene z 

uporabniki Šaleškega vodovoda 

 

 
 

(vir: KP Velenje) 

 

Ocena finančnih posledic: 

Prihodki v proračun so vezani na najem infrastrukture. V primeru subvencioniranja naših 

občanov do izenačitve cene z uporabniki vode iz Šaleškega vodovoda drugih občin je 

izračunana višina subvencije 1.726,00 EUR in je breme proračuna Občine Mozirje. 

 

SKLEPI: 

1 Sklep odbora: 

 

Odbor za  gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo  Občine Mozirje 

predlaga Občinskemu svetu, da potrdi sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s 

pitno vodo  za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 



 

 

Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. Subvencija za 

leto 2017 znaša _1.726_EUR/leto. (brez DDV). 

 

 

Predlog Sklepa občinskemu svetu: 

 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja s subvencioniranjem omrežnine pri oskrbi s 

pitno vodo  za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 

Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. Subvencija za 

leto 2017 znaša 1.726_EUR/leto (brez DDV). 

 

 

Predlog sklepa za objavo v Uradnem listu RS 

 

 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 7.. 

člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007) je Občinski svet Občine Mozirje na 

…………..seji  dne ……………….sprejel  

 

SKLEP 

 

o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo  

 

1. člen 

 

Občina Mozirje bo za leto 2018 subvencionirala omrežnino za oskrbo s pitno vodo, ki v 

skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni 

vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki 

ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV) v višini 1.726 EUR. 

  

2. člen 

 

Subvencija velja za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 

Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. 

Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so 

gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se financirajo iz občinskega 

proračuna.  

 

4. člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2018 naprej.  

 

 

Številka: …………………  

Datum:…………………...  

 

 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 

 



 

 

 

 
 

 

Priloge:  

- dopis Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 

 

 

Pripravil: 

Jaka Vačovnik 



 

OBČINA MOZIRJE 

Šmihelska cesta 2 

3330 Mozirje 

 

 

Številka:032 - 00__/2017 

Datum:19.12.2017 

 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN LETNEGA 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LETU 

2018 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo 

Občine Mozirje 

 

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mozirje, 

mora Občinski svet Občine Mozirje s sklepom določiti novo vrednost točke in sicer tako, da  

jo uskladi z indeksom rasti gradbenih stroškov za nova stanovanja, ki ga objavlja 

Statistični zavod RS. Vrednost točke za prihodnje leto se praviloma uskladi do konca 

tekočega leta. 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

Mozirje, je v letu 2016znašala0,00175 € za zazidano stavbno zemljišče in 0,00135 za 

nezazidano stavbno zemljišče. V lanskem letu vrednosti točke nismo povečali. V letošnjem 

letu je spet zaznano prebujanje gradbenega sektorja, več se gradi, povpraševanje se povečuje, 

cene gradbenih storitev spet rahlo rastejo.  

 

Predlagamo, da se vrednost točke za izračun NUZS v tem dvoletnem obdobju uskladi z rastjo 

cen v gradbeništvu. Povečanje vrednosti točke NUSZ za zazidano stavbno zemljišče znaša 

2,9%, za nezazidano stavbno zemljišče pa 3,7 % glede na leto 2016. 

 

Predlog  je na svoji redni seji dne 6. 12. 2017 obravnaval Odbor za gospodarske javne službe 

in komunalno infrastrukturo. V razpravo so se vključili vsi člani odbora. Po  razpravi je bil 

sprejet naslednjisklep: 

 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo Občine Mozirje 

predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se uskladi vrednost točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Mozirje, kiod 1.1.2018 

daljeznaša: 

za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča  0,0018 € 

in za uporabo nezazidanega  stavbnega zemljišča  0,0014 € 

 

 

Pripravil:Janez JANKO 

 

http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico%3Fid%3D5438%26idp%3D6%26headerbar%3D5


 

 

PREDLOG SKLEPA, KI SE OBJAVI V URADNEM LISTU 

 

Na podlagi  15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Mozirje 

(Ur. list RS št. 86/98 in Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 8/2000 ) in 18. člena 

Statuta Občine Mozirje (Ur. list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 

seji,dne 19.12.2017, sprejel 

 

S K L E P 

o uskladitvi vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča 

 

1.  člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 

Mozirje se uskladi z indeksom rasti gradbenih stroškov za nova stanovanja inod 1.1.2018dalje 

znaša 

 

0,0018 € za uporabo zazidanega stavbnega zemljišče in  

0,0014 € za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča 

 

2. člen 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz 

tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2018 dalje in velja do sprejema nove vrednosti točke za 

izračun NUSZ. 

 

 

 

Številka: 32-00__/2017 

Mozirje: 19.12.2017 

 

 

 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Občina Mozirje 

Šmihelska cesta 2 

3330 Mozirje 

 

Številka: 032-00_/2017 

Datum:    11.12.2016 

 

 

K 10. TOČKI  DNEVNEGA REDA  

 

 

ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O NAČINU FINANCIRANJA 

POLITIČNIH STRANK V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2017 

  

 

PRAVNA PODLAGA: 26. člen Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 – 

UPB, 103/07 in 99/13))  

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 

 

Kratka uvodna obrazložitev: 

Zakon o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 UPB, 103/07 in 99/13), v 26. členu določa, da 

lokalne skupnosti  v skladu s tem zakonom financirajo stranke. 

 

Razlogi za sprejem odloka:  

Pristojni organ občine – občinski svet lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na 

zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno 

številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz 

izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po 

predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 

zakonskih nalog.  

 

Predlagamo, da občinski svet potrdi višino financiranja političnih strank v odstotku, kot so 

bile stranke financiranje v letu 2017 in to je v višini 0,4 % primerne porabe. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Predlagana višina financiranja političnih strank bi proračunsko postavko "01019005 Politične 

stranke", za leto 2018 obremenila v višini 9.610,00 EUR. 

 

Predlagamo naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v 

občini Mozirje za leto 2018, v predlagani obliki in vsebini. 

 

Pripravil: 

mag. Ivo Glušič 



Na podlagi 26. čl. Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno 

besedilo, 103/07 in 99/13), je Občinski svet Občine Mozirje, na svoji 18. redni seji, dne 

19.12.2017, sprejel 

 

 

 

SKLEP 

o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018 

 

I. 

 

Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke. 

 

Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih 

volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov 

volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je vložila zahtevek za vsako tekoče leto 

posebej. 

 

II. 

 

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za 

posamezno proračunsko leto. 

 

Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4 % 

sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s 

katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).  

 

III. 

 

Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun stranke in sicer mesečno po 

dvanajstinah. 

 

IV. 

 

Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01.01.2017 

dalje. 

 

 

Številka: 032-00__/2017 

Datum:   19.12.2017 

 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK, l.r. 

 

 

 

 


	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\000 VABILO 18.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\100 ZAPISNIK 17  REDNE SEJE OS.docx
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\200 K 2. točki - Statut V2.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\300 K 3. točki - Poslovnik V2.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\400 K 4. točki - Uvodna obrazložitev  - svet.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\410 K 4. točki - OBRALOŽITVE PRORAČUNA 2018.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\420 K 4. točki - ODLOK O PRORAČUNU 2018.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\430 K 4. točki - P2018  I-del.pdf
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\440 K 4. točki - P2018  II-del.pdf
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\450 K 4. točki - P2018  III-del.pdf
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\460 K 4. točki - Letni inačrt ravnanja s premoženjem za leto 2018-OS.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\465 K 4. točki - Stvarno premoženje 2018-za proračun.xls
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\470 K 4. točki - Kadrovski načrt 2017-2018.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\500 K 5. točki - OPPN Škrubov vrh.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\510 predlog odloka.pdf
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\600 K 6. točki - OPPN Završe.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\600 predog odloka.docx
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\700 K 7. točki - stališča do pripomb_statut.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\800 K 8. točki - subvencija vodovod- Komunala Velenje.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\810 dopis KP velenje.pdf
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\810 subvencija vodovod- Komunala Velenje.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\900 K 9. točki - sklep vrednost točke nusz 2018.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\950 K 10. točki - Obrazložitev sklepa o načinu fin.pol.strank.doc
	D:\Uporabniki\Jani\Documents\01 SPLET\seje OS\18 seja OS\951 K 10. točki - Sklep o načinu financiranja pol.strank za leto 2017.doc

