
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 9.2.2018 
Številka: 032-00__/2018 
 
 

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 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 20.2.2018, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani občine Mozirje 
 
 
 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 

19.12.2017, priloga 
2. Cena storitve izvajanja obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne 

odpadne vode, priloga (poročevalec: JP Komunala Mozirje, Jaka Vačovnik) 
3. Predlog koriščenja kohezijskih sredstev za odvajanje in čiščenje odpadni voda, priloga 

(poročevalec: JP Komunala Mozirje, Ivo Glušič) 
4. Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2018, priloga (poročevalec: 

Janez Janko) 
5. Predlog imenovanja člana v svet JZ Glasbena šola Nazarje, priloga (poročevalec: Ivo 

Glušič) 
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- zunanji poročevalci: JPK Mozirje 
- občinska uprava: Jaka Vačovnik, Ivo Glušič, Janko Jani 
- predstavniki  tiska  
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                         Zapisnik 18. redne seje 

 
 
 

ZAPISNIK 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  19.12.2017. 

Seja je potekala v sejni dvorani hotela Golte. 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. 
 

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

SINUR - občinska uprava 
 PETRA ŽARN – Savaprojekt Krško d.d. 
                                   DARJA BEZOVNIK PLANOVŠEK – BP projektivni biro 

Savinjske novice. 
 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 

Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 
 

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Na predlog župana, se točka 6-Odlok OPPN Završe, umakne iz dnevnega reda, ker do seje 
sveta na odlok niso bila pridobljena vsa soglasja. 
 
Tako je bil sprejet 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 – druga obravnava, priloga (poročevalec: Ivan 

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

poročevalec :Jože Sinur) 
7. Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju oskrbe iz 

Šaleškega vodovoda za leto 2018, priloga (poročevalec: Jaka Vačovnik) 
8. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 

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

(poročevalec: Ivo Glušič) 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
SKLEP: 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
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K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 28.11.2017 
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 28.11.2017. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Statut Občine Mozirje – druga obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podala članica Statutarno pravne komisije: 
Pripombe iz prve obravnave so bile upoštevane.  
Tematika je primerna za drugo obravnavo in sprejem. 
 
Diskusija: 
Posebne diskusije ni bilo. 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Statut občine Mozirje – druga obravnava 
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: 
Pripombe iz prve obravnave so bile upoštevane. V razpravi je bila izpostavljena dilema glede 
roka za vabilo odborom. Predlaga se 7 dni namesto 3 dni. 
Tematika je primerna za drugo obravnavo in sprejem. 
 
Diskusija: 
Posebne diskusije ni bilo. 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje – 
druga obravnava 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018 – druga obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal  župan Ivan Suhoveršnik: 
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V procesu priprave proračuna za leto 2018 za drugo obravnavo so bile upoštevane pripombe iz 
diskusij v prvi obravnavi. Razlika je predvsem v znižanju sredstev za Knjižnico Mozirje. 
Planirajo se le sredstva za investicijsko in tehnično dokumentacijo. Parkirišča pri KD Mozirje 
se ne bodo izvajala, v kolikor ne bo pridobljeni ustreznih dovoljenj. 
 
Svoja stališča so predstavili tudi predsedniki odborov in komisij pri občinskem svetu. 
Priporočili so, da je Odlok primeren za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu Občine 
Mozirje. 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
Anton Vrhovnik: 

Nadzorni odbor je spremljal pripravo proračuna za leto 2018. Imel je nekaj pripomb, ki so bile 
v procesu priprave razjasnjene. Vsekakor pa bo spremljal izvrševanje proračuna in o tem 
poročal Občinskemu svetu. 
V nadaljevanju je izrazil nezadovoljstvo nad odvzeto besedo predsednici Nadzornega odbora, 
na 17. redni seji Občinskega sveta, ko je predstavljala stališče Nadzornega odbora. 
Mag. Golnik Peter: 

Poudaril je obveznost izvrševanja proračuna tako, da bodi vsi upniki poplačani v zakonitem 
roku, to je 30 dni od prejema računa. Predlaga dodaten sklep: »Občinski svet Občine Mozirje 
zadolžuje občinsko upravo Občine Mozirje, da se v celoti drži Zakona o izvrševanju proračuna 
RS, zlasti v delu, ki se nanaša na poplačilo dobaviteljev«. 
 
Po končani razpravi so bili sprejeti naslednji 
 
SKLEPI: 
1. Občinski svet Občine Mozirje zadolžuje občinsko upravo Občine Mozirje, da se v 

celoti drži Zakona o izvrševanju proračuna RS, zlasti v delu, ki se nanaša na 
poplačilo dobaviteljev. 

2. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 
2018 - druga obravnava. 

3. 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. 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Škrubov vrh za del SEVER 1 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jože Sinur in Darja Bezovnik Planovšek 
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. 
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Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
mag. Tanja Voler: 

Tematiko je obravnavala Statutarno pravna komisija. Na odlok ni imela pripomb. 
Urška Car: 
Ocenila je, da je predlagan OPPN pregledno izdelan in praktično uporaben. Pohvala 
izdelovalcem. 
mag. Jože Kumer: 

Opozoril je na napako pri obrazložitvah. Zavarovanja pred hrupom zaradi železnice verjetno ni 
potrebno, ker tam ni železniške proge.  
 

Po končani razpravi so bili sprejeti naslednji 
SKLEPI: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Škrubov vrh za del SEVER 1 v predlagani obliki in vsebini - prva obravnava  

2. Občinski svet Občine Mozirje, v skladu z 82. členom poslovnika, na isti seji opravi 
tudi drugo glasovanje. 

3. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Škrubov vrh za del SEVER 1 v predlagani obliki in vsebini - druga obravnava  

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Stališča do pripomb in predlogov javnosti na prve spremembe in dopolnitve OPN 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jože Sinur in Petra Žarn: 
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. 
Predstavljena je bila bilanca stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki so v porastu in gozdnih 
zemljišč, ki so v soglasju z zavodom za gozdove, v rahlem zmanjševanju. Projekt je v 
zaključni fazi pridobivanja soglasij (16 od 19 soglasij). V kolikor bodo stališča do pripomb 
potrjena, bo v januarju 2018 izdelan dopolnjen predlog OPN, kar pomeni, da bi lahko bil 
končen rok za sprejem OPN še v prvi polovici leta 2018.  
 
V krajši razpravi je bilo izpostavljeno naslednje: 
Urška Car: 
Zadevo je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, kar verjetno nebi bilo potrebno v tej 
fazi. Stališča do pripomb so pa korektna, pripombe pa smiselno upoštevane. 
Luka Paulič: 

Opozoril je na potrebo po celoviti in čimprejšnji ureditvi celotnega krajinskega parka Golte. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet 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.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 7. točki dnevnega reda 
 
Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju oskrbe iz 
Šaleškega vodovoda za leto 2018 
 
Uvodno predstavitev je podal Jaka Vačovnik: 
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. 
 
Tematiko je obravnaval tudi Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo. 
Ocenil je, da je primerno, da občinski svet sprejme sklep o subvencioniranju cene vodarine na 
tem območju. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
SKLEP:  
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). 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
letu 2018 
 
Uvodno predstavitev je podal Janez Janko: 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Mozirje, je v letu 2016 znašala 0,00175 € za zazidano stavbno zemljišče in 0,00135 za 
nezazidano stavbno zemljišče. V lanskem letu vrednosti točke nismo povečali. V letošnjem 
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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. Odbor je ocenil da je povečanje točke primerno. 
 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Kako se na rast cen odzivajo sosednje občine (Nazarje, Rečica, …) 
• Kako bo podražitev vplivala na rast stroškov in kakšen je vpliv na proračun? 
• Ali bi lahko s sklepom počakali do naslednje seje in pridobili še kakšno informacijo? 
Odgovor: 
Sosednje občine se odzivajo različno. Točk pa ni mogoče direktno primerjati, ker je to odvisno 
od Odloka o zaračunavanju nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 
Sprejem povišanja vrednosti točke predstavlja za proračun Občine Mozirje cca 10.000 EUR 
več prihodkov. Za zavezance pa pomeni par eurov večja položnica. 
Če hočemo sklep uveljaviti, ga je potrebno sprejeti pred iztekom koledarskega leta za 
naslednje proračunsko leto. 
• Glede na dejstvo, da občina določene stvari tudi subvencionira (primer prejšnje točke 

dnevnega reda), je po drugi strani primerno, da ustrezno uredi prihodke. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
SKLEP:  
Občinskem svet Občine Mozirje usklajuje vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Mozirje, ki od 1.1.2018 dalje znaša: 
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča  0,0018 € 
in za uporabo nezazidanega  stavbnega zemljišča  0,0014 € 
Za: 6 
Proti: 4 
Sklep je bil sprejet 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018 
 
Uvodno predstavitev je podal mag.Ivo Glušič: 
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 financirane v letu 2017 in to je v višini 0,4 % primerne porabe. 
Predlagana višina financiranja političnih strank bi proračunsko postavko "01019005 Politične 
stranke", za leto 2018 obremenila v višini 9.610,00 EUR. 
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Diskusija: 
Mag. Peter Goltnik: 

Lista prihodnosti ni financirana, zato o tem ne bo glasovala. Lahko bi pa ta denar dali v druge 
namene (npr. pri prejšnji točki ne bi bilo potrebno zvišati vrednosti točke) 
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. 
Za: 7 
Proti: 0 
Sklep je bil sprejet 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Jože Jelen: 

Opozoril je na naslednje: 
• Avtobusno postajališče Preseka; signalizacija, prehod za pešce, pločnik, ograja, … 
• Škrubov vrh; težava z internetom 
• Škrubov vrh; težava z pritiskom v vodovodu 
• Spodjedanje nabrežine Savinje v Preseki 
• Kje bo umeščena kolesarska steza? 
Luka Paulič: 

Obnova Šmihelske ceste: Kje je meja obdelave? Pa še predlog, da se vsaj preplasti še nekaj sto 
metro naprej. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 



 
OBČINA MOZIRJE 
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K _2__ .  TOČKI  DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA: CENA STORITVE IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
 
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 Mozirje 
 
Obrazložitev je v celoti podana v priloženem elaboratu! 
 
 
 
SKLEPI: 
 
 
1.Sklep: 
Odbor za  gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo  Občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme Elaborat o oblikovanju cene 
izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
 
2.Sklep 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, da potrdi ceno gospodarske javne službe 
čiščenje komunalne odpadne vode v višini 0,7014 EUR na m3 prečiščene vode.  
Cena prične veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savinji, Ljubno in Luče. 
 
 
 
 
 
Predlogi sklepov v sprejem Občinskemu svetu Občine Mozirje: 
 
1.Sklep: 
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 
obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. 
 



 

 

 
2.Sklep 
Občinski svet občine Mozirje, potrjuje ceno gospodarske javne službe čiščenje 
komunalne odpadne vode v višini 0,7014 EUR na m3 prečiščene vode.  
Cena prične veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savinji, Ljubno in Luče. 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode – JP 
Komunala Mozirje 

 
 
Pripravil: 

Jaka Vačovnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE  

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE  
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1 UVOD 
 

JP Komunala d.o.o. Mozirje 
Praprotnikova ulica 36 
3330  M O Z I R J E 

 

tel. 03-839-36-50 
fax:  03-839-36-60 

ID ZA DDV: SI 25344650 
TRR:   03117-1003698134 

e-mail: komunala.mozirje@siol.net 



 

 

Javno podjetje komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno 
in Luče. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 
41/2004 s pripadajočimi spremembami in dopolnitvami) in v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (UR. l. RS, št. 88/2011) ter občinskimi odloki za to področje. 
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba) je pričela veljati s 01.01.2013 in določa 
natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnosti sprejemanja cen v celoti 
prenaša na lokalno skupnost.  
 
V 5. členu Uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitve javne službe (9. člen Uredbe), 
ki ga predloži  pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
 
V tem elaboratu je oblikovana in predlagana cena izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, enotno za vse 
občine  skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba.  
 
 
2  OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE  
    
2.1 Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode 
 
V okviru izvajanja obvezne GJS čiščenja komunalnih odpadnih voda stremimo k zagotovitvi 
nemotenega delovanja čistilnih naprav ob minimalnih vplivih na okolje. Dejavnost čiščenja 
komunalne odpadne vode izvajamo tistim uporabnikom na območju vseh občin, ki so priključeni na 
čistilno napravo in sicer v občini Luče in Ljubno, ki imata vsaka svojo, medtem ko so na centralno 
čistilno naprav Loke pri Mozirju priključeni prebivalci iz občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. 
Za samostanom Nazarje deluje še mala komunalna čistilna naprava za to območje. 
 
Čistilna naprava Loke pri Mozirje je bila zgrajena leta 1987 in razširjena leta 2000 na 3000 PE. Njeno 
delovanje je bilo v zadnjih nekaj letih slabo, čistilna naprava je prekomerno onesnaževala okolje, zato 
so občine Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji v letu 2016 pristopile k izgradnji nove čistilne 
naprave z zmogljivostjo 6000 PE. Ta je pričela s poskusnim obratovanjem meseca maja 2017. Na 
novo ČN je priključenih 4053 prebivalcev ter večina gospodarstva in negospodarstva teh treh občin. 

 
2.2 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju  
      čistilnih naprav v občini Ljubno in Luče 
 
Glede na izvajanje investicije  v centralno  čistilno napravo za območje treh občin, ki jo je izvajal 
izvajalec Esotech d.o.o., smo v ostalih dveh občinah izvajali v letu 2017 naslednja redna vzdrževalna 
dela: 

 Dvakrat tedenska kontrola delovanja naprave 
 Enkrat mesečno servisni pregledi bobnov, diskov in reduktorjev 
 Enkrat do dvakrat letno, čiščenje usedalnika 
 Košnja trave in urejanje okolice 
 Vzdrževanje in popravila elektroinštalacij. 

 
 
 
2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene    
      cene storitev javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto  
      2017 



 

 

 
Cena čiščenja komunalne odpadne vode je nespremenjena od oktobra leta 2013, ko se je ta prvič 
potrjevala. Obratovalni stroški čistilnih naprav so visoki, saj so čistilne naprave dotrajane. Nova CČN 
Mozirje poskusno obratuje od meseca maja 2017 dalje. Pri delovanju nastajajo nekateri novi stroški, 
nekateri pa so občutno višji, zato je potrebno ceno storitve izračunati na novo. Ti stroški so razvidni 
tudi iz same kalkulacije. 
 
3  CENA STORITVE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE  
    ODPADNE VODE 
 
3.1 Omrežnina 
 
Omrežnina za izvajanje javne službe čiščenja komunalne odpadne vode (19. člen Uredbe) vključuje: 

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, 

povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe čiščenja 
komunalne odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 

 
Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s 
premerom vodomera iz Uredbe (20. člen).  
Potrjevanje cene omrežnine ni predmet tega elaborata. 
 
3.2 Storitve čiščenja komunalne odpadne vode 
 
Storitev čiščenja odpadne vode je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje 
naslednje skupine stroškov: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 
 neposredne stroške dela, 
 druge neposredne stroške, 
 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
 splošno nabavno-prodajne  stroške, ki vključujejo stroške material, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in stroške dela, 
 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 
 obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe, 
 neposredne stroške prodaje, 
 druge poslovne odhodke in 
 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. 
 
Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode, ki se odvaja v kanalizacijski 
sistem in zaključi s čistilno napravo. 
 
 
 
 
 
4 SESTAVINE ELABORATA (9. člen Uredbe) 
 
4.1 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe čiščenja odpadne  
      vode za prihodnje obračunsko obdobje to je leto 2018 



 

 

 
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih 
storitev ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. 
 
Kalkulacija  stroškov izvajanja storitve javne službe čiščenja odpadne vode zajema naslednje stroške: 

 Neposredni stroški materiala in storitev 
       Stroški materiala vključujejo  

 porabljene surovine in material, to je potrošni material za tekoče vzdrževanje ČN. 
Nabava materialov poteka na osnovi okvirnih sporazumov sklenjenih z dobavitelji, ki 
so izbrani v skladu z javnim razpisom ZJNVETPS. 

 Stroške električne energije, ki nastajajo v glavnem zaradi delovanja tehnologije na 
posameznih ČN.  

 Stroške pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala. 
 Druge stroške materiala kot so nadomestni deli, pisarniški material, oprema za varstvo 

pri delu ipd. 
Stroški storitev se nanašajo na 

 Gradbene in strojne storitve, ki zajemajo tekoča opravila pri ČN. 
 Stroške storitev v zvezi z ravnanjem z blatom, ki nastaja na koncu procesa čiščenja 

odpadne vode. To so stroški dehidracije, flokulanti, črpanje in prevzem dehidriranega 
blata pri pooblaščeni organizaciji. Sem spadajo tudi stroški analize blata, ki se izvaja v 
skladu z zakonodajo in monitoringi. 

 Stroške prevoznih storitev so povezane s prevozom blata iz ČN, telefonske, poštne, 
ipd. storitve. 

 Stroške drugih storitev: bančne storitve, ki vključujejo stroške bančnih provizij 
(plačilni promet, direktne obremenitve) pri SKB Banki, zavarovalne premije osnovnih 
sredstev, ki niso javna infrastruktura in vključujejo premije za avtomobilsko  
zavarovanje, stroje lomno zavarovanje in odgovornost, stroški storitev v zvezi z 
vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, ipd. 

 Amortizacijo opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo osnovnih 
sredstev, ki so v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja.  

 Neposredni stroški dela zajemajo:  
 Bruto plače za redno delo in temeljijo na kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti.  
 Prispevke delodajalca.  
 Stroške prevoza na delo in stroške prehrane.  

 
 Drugi neposredni stroški so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in članarina GZ 

komunalnih dejavnosti. 
 

 Splošni proizvajalni stroški se nanašajo na režijo obrat odvajanje komunalne odpadne vode in 
splošne stroške obrata, ki se razporedijo na obvezno GJS čiščenja odpadne vode na osnovi 
sodila in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti in za splošne 
stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.  
 

 Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja odpadne vode razporedijo na 
podlagi sodila (delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih stroških). Razdeljeni so 
na stroške materiala, storitev amortizacije dela in druge stroške. 
 

 Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za oblikovanje 
popravkov vrednosti terjatev. 
 

 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) se po Uredbi lahko 
predvidi, vendar ga v kalkulacijo nismo vključili. 

 
Predračunski stroški izvajanja javne službe za leto 2018 so naslednji: 
 
Zap.št. Postavka Znesek v EUR 



 

 

1 Stroški izvajanja javne službe za vse občine 207.606,93 
 

4.2   Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za  
        preteklo in prihodnje obračunsko obdobje  
 
Število zaposlenih se za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 ne bo spreminjalo. V obratu odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode je v povprečju zaposlenih 5 delavcev. Pri tem je potrebno 
izpostaviti, da pa je število opravljenih ur na tej dejavnosti večje, kar pomeni, da v primeru 
povečanega obsega dela se delavci prerazporedijo na delo iz drugih dejavnosti in se zato opravljene 
ure upoštevajo pri tej dejavnosti. To prerazporejanje je največje prav na dejavnosti odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda. Temu primerno so večji tudi vsi stroški dela. Zaradi poskusnega obratovanja 
ČN Mozirje, je v tem obdobju angažiranih več delavcev kot v primeru rednega obratovanja. 
 

4.3 Izračun predračunske cene storitve javne službe čiščenja odpadne vode    
      za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene       
      omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2018 
 
Predračunska cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode  je sestavljena iz 
omrežnine in cene opravljanja storitve javne službe. 
 
4.5.1 Predračunska cena čiščenja komunalne odpadne vode 
 
Predračunska cena čiščenja za leto 2018 znaša 0,7014 EUR/m3 vode. Oblikovana je na podlagi 
načrtovane količine očiščene komunalne odpadne vode in načrtovanih stroškov v letu 2018. 
 

Kalkulativni element cene Predračunska Indeks cena 

  cena 2018 2018/2016 na m3 

Neposredni stroški materiala in storitev 79.223,54 228,1 0,2676 

Stroški materiala 28.648,04 241,6 0,0968 

porabljene surovine in material 3.233,79 272,6 0,0109 

strošek električne energije 22.290,48 495,3 0,0753 

strošek goriva 660,28 45,7 0,0022 

drugi stroški materiala 2.463,49 52,1 0,0083 

stroški storitev 50.575,50 221,20 0,1709 

stroški intelektualnih  in osebnih storitev 0,00 0,0 0,0000 

stroški prevoznih storitev 1.200,00 22,7 0,0041 

stroški vzdrževanja 1.500,00 38,8 0,0051 

storitve v zvezi z blatom 46.000,00 927,20 0,1554 

stroški drugih storitev 1.875,50 21,5 0,0063 

Neposredni stroški dela 69.197,96 136,7 0,2338 

Drugi neposredni stroški 760,00 67,8 0,0026 

SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 149.181,50 172,5 0,5040 

Splošni proizvajalni stroški 23.290,62 90,7 0,0787 

stroški materiala 1.333,48 87,8 0,0045 

stroški storitev 1.178,09 152,1 0,0040 

stroški amortizacije 265,00 267,3 0,0009 

stroški dela 20.514,05 88,1 0,0692 

SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 23.290,62 90,7 0,0787 

Splošni stroški 34.563,80 97,2 0,1168 

stroški materiala 968,83 64,5 0,0033 



 

 

stroški storitev 2.118,41 88,4 0,0072 

stroški amortizacije 1.866,07 109,0 0,0063 

stroški dela 29.523,18 99,5 0,0997 

drugi stroški, odhodki 87,31 33,2 0,0003 

SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 34.563,80 97,2 0,1168 

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 571,01 9,7 0,0019 

DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA 0,00 0,0 0,0000 

 SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 207.606,93 135,2 0,7014 

 
 
 

Prečiščena količina  v m3       296.000                                     

Predračunska cena 2018 0,7014 

Potrjena cena                 0,4725  
INDEKS 148,4  

 
Cena storitve čiščenja je enotna na območju vseh petih občin kjer izvajamo javno službo. 
 
Ugotovitev: 

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 10% od 

potrjene cene, mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek 

potrjevanja cene. Iz izračuna je razvidno, da je razlika med potrjeno in predračunsko ceno višja za 

48,4%, kar pomeni, da je potrebno ceno potrditi na Občinskih svetih. Razlog za spremembo cene, je v 

pričetku delovanja nove čistilne naprave v Lokah pri Mozirju in s tem povišanih stroškov delovanja: 

 Prejšnja ČN ni več služila namenu, saj je bilo njeno delovanje slabo in je prekomerno 

obremenjevala okolje. 

 Glede na izbrano tehnologijo se bodo stroški električne energije, ki so znašali na letni ravni 

4.500,00 EUR, glede na zdajšnjo mesečno porabo  povečali na več kot 22.000,00 EUR letno. 

 Novi so tudi stroški storitve ravnanja z blatom, kamor spadajo dehidracija, flokulanti, črpanje 

in prevoz blata, ipd. Ocena teh stroškov, na podlagi izkustev iz poskusnega obratovanja, bo na 

letnem nivoju znašala 46.000,00 EUR. Točni stroški bodo znani po daljšem časovnem obdobju 

delovanja. 

 Stroški vzdrževanja se bodo glede na število črpalk, kompresorjev in druge strojne in elektro 

opreme povečali, saj bo te potrebno tudi redno servisirati. 

 
Pri tem moramo izpostaviti tudi ČN Ljubno in Luče, ki sta v podobnem položaju kot je bila ČN 
Mozirje. Njihovo slabo delovanje ima negativni vpliv na okolje in bo potrebno  čim prej  pristopiti k 
izgradnji novih. S tem pa se bodo pojavili tudi novi oziroma povečani stroški za določene vrste 
storitev (elektrika, ravnanje z blatom, ipd.). 
 
 
 
 
5 PREDLOG SKLEPOV 
 
Občinskim svetom predlagamo, da sprejmejo in potrdijo (vsak za svojo občino) naslednje cene: 
 

1) Potrdi se cena storitve izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini 
0,7014 EUR na m3 prečiščene vode.   Cena prične veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče. 
 
 

                      
 
                           



 

 

                                                
                                                                                                                 Direktor 
                                                                                                  Andrej Ermenc, dipl.upr.org. 
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K 3. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Predlog koriščenja kohezijskih sredstev za odvajanje in čiščenje 

odpadni voda 
 
PRAVNA PODLAGA: 16. člena statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007) 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
 
V obdobju 2014 do 2020 so preko Savinjske regije na voljo za občino Mozirje kohezijska sredstva v 
višini 3.6 mio EUR za namene odvajanja in čiščenja odpadnih voda.   
Na območju k.o. Loke, parc. št. 95/48, je bila dotrajana obstoječa čistilna naprava s kapaciteto 3000 
PE. Na tem mestu se je v letu 2012 predvidela nova čistilna naprava, ki se razširi za 3000 PE na  
skupno kapaciteto 6000 PE, kar bo dolgoročno zadovoljilo potrebe celotnega kanalizacijskega 
omrežja, ki gravitira na to čistilno napravo. Nova tehnologija čiščenja odpadne vode za čistilno 
napravo temelji na primarnem mehanskem predčiščenju in sekundarnem biološkem čiščenju z 
modificiranim procesom aktivnega blata, ki zagotavlja učinkovito odstranjevanje dušikovih spojin v 
procesu biološke denitrifikacije.  
CČN Mozirje pokriva kapacitete aglomeracij Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji.  
1. faza gradnje, ki zajema mehansko in biološko čiščenje, se je pričela v letu 2016 in je v fazi 
poskusnega obratovanja.  
2. faza CČN Mozirje predvideva izgradnja Gnilišča in dehidracijo blata.   
Projekt zajema tudi izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v  aglomeraciji nad 2000 PE in s tem 
rešitev 98% priključenosti na že izgrajene centralne čistilne naprave.  
 
Kazalniki: 
Kazalniki faze čiščenja: 
- Čistilna naprava kapacitete 6.000 PE 
Nova kanalizacija (Loke, Savinjska cesta): 
- Kanalizacijsko omrežje v dolžini 1.855 m 
- 1 črpališče 
- 49 novih hišnih priključkov 
- 149 na novo priključenih prebivalcev na odvajanje 
- 149 na novo priključenih prebivalcev na čiščenje 
Gradnja ločene kanalizacije (Praprotnikova): 
- Meteorno kanalizacijsko omrežje v dolžini 1205 m 
- Fekalno kanalizacijsko omrežje v dolžini 843 m 



Tematiko sta obravnavala Odbor za gospodarske javne službe in Odbor gospodarstvo in proračun  
Občine Mozirje. Odbora sta mnenja, da je verjetno edinstvena prilika, da se pridobijo znatna zunanja 
sredstva za reševanje problemov z odpadno vodo. Glede na težave s pitno vodo, ki jo zagotavlja 
vodovodni sistem Letošč, pa je Odbor gospodarstvo on proračun priporočil, da občinska uprava naredi 
vse, da se vsaj po letu 2020 prične z obnovo Letošča. 
 
Predlagamo naslednji 
Sklep: 
Občina Mozirje naj nadaljuje s postopkom za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt 
"kanalizacija in CČN Mozirje". 
 
 
 
 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
 
 
 
 
Priloga: 
• Prijavni obrazec  
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K 4. TOČKI dnevnega reda: 
 
PREDLOG PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2018 
 
PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (UPB - Ur. l. RS št. 15/03) 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za pripravo meril za vrednotenje športnih programov ter opravljanje 
nadzora nad porabo sredstev za izvajanje športnih programov Občine Mozirje (Komisija za šport)  
OBRAZLOŽITEV:  
V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur. l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega  programa 
športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost. 
Letni program določa: 
- programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  
- obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in  
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. 
 
Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2018 so glede na leto 2017povečala za 2.000 €. Povečanje je 
posledica tega, da se v zadnjih letih v Občini Mozirje za šport namenja nekoliko več sredstev in tudi 
nastanek novih športnih društev. 
Komisija za šport je pripravila razdelilnik teh sredstev po posameznih programih športa. Tudi letos se je 
posebna pozornost posvetila programom športa, ki izvajajo športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v 
kakovosten šport. 
Naloga Občinskega sveta Občine Mozirje je, da ta razdelilnik potrdi oziroma poda drugačen predlog letnega 
programa športa za leto 2018, ki ga je pripravila Komisija za šport. 
Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov športa za leto 
2018. 
 
Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme sklep, da se sredstva za izvajanje programov športa za leto 
2018 v skupni višini 22.000 € razdelijo na naslednji način: 
 
Program športa sredstva 

 2017 
sredstva 

 2018 
delež 
2018 

1. Športna vzgoja otrok in mladine,  
usmerjene    v kakovosten šport 

14.400 € 16.400 € 76,4% 

2. Športna rekreacija                            5.000 € 5.000 € 22,7% 
3. Šport invalidov in starejših 600 € 600 € 2,7% 

    
SKUPAJ 20.000 € 22.000 € 100% 
 
 
 
Pripravil: 
Janez JANKO 

Predsednik komisije 
Jožef JELEN l.r. 
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K 5. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG IMENOVANJA ČLANA V SVET JZ GLASBENA 

ŠOLA NAZARJE  
 
PRAVNA PODLAGA:  8. člen Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
45/2017) in sklepa Sveta ustanoviteljic št. 032-0008/2013-14.seja 

 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
 
Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje. Svet zavoda ima enajst (11) članov 
in je sestavljen iz predstavnikov  (8. člen Odloka): 

• ustanoviteljic: trije (3) člani; 
• delavcev zavoda: pet (5) članov; 
• staršev:  trije (3) člani. 

Mandat je 4 leta. 
S sklepom sveta ustanoviteljic GŠ Nazarje je določeno, da v tem mandatnem obdobju v svet 
zavoda svoje člane imenujejo Občine Mozirje Nazarje in Ljubno. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, je na svoji 14. redni seji  
predlagala, da se v Svet JZ GŠ Nazarje, imenuje član občinskega sveta – mag. Peter Goltnik. 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, imenuje mag. Petera Goltnik za  člana sveta JZ GŠ 
Nazarje. 
 
 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
 
 
 
 



 
 


