
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 19.3.2018 
Številka: 032-0002/2018 
 
 

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 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 27.3.2018, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani občine Mozirje 
 
 
 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 20.2.2018, 

priloga 
2. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2017 - prva obravnava,  priloga  

(poročevalec: župan Ivan Suhoveršnik, Ivo Glušič ) 
3. Odlok OPPN Završe – prva obravnava, priloga (poročevalec: Špela Vučina) 
4. Menjava, prodaja zemljišča, priloga (poročevalec: Jakob Vačovnik ) 
5. Predlog ukinitve JZ TKŠ Mozirje, priloga (poročevalec: Urška Pesan) 
6. Predlog imenovanja občinske volilne komisije, priloga (poročevalec: Ivo Glušič ) 
7. Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2018, priloga (poročevalec: Ivo 

Glušič ) 
8. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2018, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- zunanji poročevalci: Špela Vučina 
- občinska uprava: Jaka Vačovnik, Ivo Glušič, Urška Pesan 
- predstavniki  tiska  
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                         Zapisnik 19. redne seje 

 
 
 

ZAPISNIK 
19. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  20.2.2018. 

Seja je potekala v sejni sobi občine Mozirje. 
 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. 
 

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

Savinjske novice. 
 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 

Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta. 
 
 

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 19. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 
Tako je bil sprejet 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.  
 
 
SKLEP: 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 19.12.2018 
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 19.12.2018. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Cena storitve izvajanja obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne 
vode 
 
Uvodno obrazložitev je podal g. Andrej Ermenc (JPK Mozirje): 
CČN Mozirje je bila zgrajena za cca 3000 PE in že pred leti zaradi dotrajanostini imela 
zadostnega učinka čiščenja odpadne vode. Aktivnosti za obnovo, razširitev in delno 
novogradnjo, so se začele že leta 2009. S skupnimi močmi občin Mozirje, Nazarje in Rečica, 
je bila naprava zgrajena za 6000 PE v letu 2017. Naprava je v fazi poskusnega obratovanja. Na 
tej osnovi so bili v skladu z Uredbo zbrani podatki za izdelavo elaborata in izračun cene 
storitve čiščenja odpadne vode. Podrobnosti so podane v gradivu. 
 
Diskusija: 
Na predstavljen elaborat in predlog nove cene, je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Nove naprave so običajno boljše in za investitorja v času obratovanja cenejše. Tu pa  temu 

ni tako, zakaj? 
- Storitev čiščenja je najdražja v bližnji okolici, kje je težava? 
- V ceno še ni vključena omrežnina. Ko bo investicija zaključena, bo to zopet vplivalo na 

povišanje cene. 
- Na področju očiščenja odpadnih voda je predpisana taksa za obremenjevanje okolja, ki je 

obratno sorazmerna z stopnjo čiščenja. Ali to še velja? 
- Izračuni so korektni, zato je v skladu z zakonodajo potrebno, da se sprejme elaborat in 

potrdi nova cena storitve. 
- Pojasnila:  

o Taksa še vedno velja, občani so v tem primeru, ker je stopnja čiščenja nad 
predpisano mejo, obremenjeni z minimalno takso. 

o Obratovanje CČN je dražje kot prej zaradi predvsem dveh razlogov; čistilna 
naprava za obratovanje rabi predvsem električno energijo, ki se je v primerjavi s 
predhodnim stanjem povečala za 10x (ker prej pač ni delalo skoraj nič), rezultat 
čiščenja pa je seveda odpadno blato, ki ga je dnevno cca 4 tone, kar je prav tako 
10x več kot prej (ko je večji del odtekal v Savinjo). 

o Po podatkih JPK Mozirje, je naša CČN v zgornji tretjini po ceni storitve čiščenja.  
Je pa primerjava včasih malo težja, ker manjše čistilne naprave zaradi fiksnih 
stroškov, praviloma delajo z višjimi stroški kot večje naprave  (npr. Celje Žalec, 
…) 

 
Po končani diskusiji sta bila sprejeta naslednja 
SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Elaborat o oblikovanju cene storitev obvezne 

javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. 
2. Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno gospodarske javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode v višini 0,7014 EUR/m3 prečiščene vode. Cena prične 
veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 
Ljubno ob Savinji in Luče. 

Sklepa sta bila  sprejeta soglasno. 
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K 3. točki dnevnega reda 
 
Predlog koriščenja kohezijskih sredstev za odvajanje in čiščenje odpadni voda 
 
Uvodno obrazložitev je podal Ivo Glušič: 
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. 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.  
Upravičen obseg investicije: 
Nova ČCN, ki je v zaključni fazi investicije: 
- 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 
Financiranje: 
V letu 2018 se predvideva izdelava investicijske dokumentacije, izgradnja pa v letih 2019 in 
2020. 
Tematiko sta obravnavala Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo 
in Odbor za 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 za 
gospodarstvo in proračun priporočil, da občinska uprava naredi vse, da se vsaj po letu 2020 
prične z obnovo Letošča. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Glede na to, da je CČN nova, pa se še kljub temu načrtuje precejšen znesek za nadgradnjo 

CČN, kaže na to, da ni bilo optimalno projektirano, ali pa je tehnologija slaba. 
- Potrebno je storiti vse, da se kohezijska sredstva počrpajo. 
- Pojasnila: 

o Nadgradnja CČN se nanaša na naknadno obdelavo blata (da ga bo manj in bo manj 
problematičen (dehidracija, manj smradu) 

o In na dezinfekcijo odpadne vode 
 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji 
Sklep: 
Občina Mozirje naj nadaljuje s postopkom za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt 
"kanalizacija in CČN Mozirje". 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 4. točki dnevnega reda 
 
Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Janez Janko : 
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 se 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. 
Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov 
športa za leto 2018. 
Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagan sklep.  
 
Po krajši razpravi je bil sprejet 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% 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Predlog imenovanja člana v svet JZ Glasbena šola Nazarje 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Samo Kramer 
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. 
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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. 
 
Po krajši diskusiji je bil prejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, imenuje mag. Petera Goltnika za  člana sveta JZ GŠ 
Nazarje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Ivan Suhoveršnik, župan: 

Objekt podružnične osnovne šole v Lepi Njivi ni več aktiven. Spodnje prostore koristijo 
domača društva (kulturno in športno društvo v Lepi Njivi). Zgornji prostori so trenutno prazni. 
Kaže se možnost oddaje teh prostorov v najem. Glede na stroške vzdrževanje objekta, smo 
mnenja, da bi bil najem smiseln. 
Diskusija: 

V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Od kar ne skrbi za objekt OŠ Mozirje, se stroški kurjave povečujejo. To kaže na 

svojevrsten odnos do objekta trenutnih uporabnikov. Najem zgornjih prostorov, bi ta 
problem verjetno rešil. 

- Najem bi bil vsekakor smiseln, odprodaja pa zaenkrat ne, oziroma, bi bil potreben tehten 
premislek. 

- Potrebno je speljati postopek (razpis) za najemnika. 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinska uprava naj spelje postopek za oddajo v najem zgornje etaže objekta 
podružnične osnovne šole Lepa Njiva, najboljšemu ponudniku. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Repenšek Jure: 

- Apelira na občinsko upravo, da čimprej objavi razpis za delovanje društev. 
- Kako je z organizacijo prireditev ob 700- letnici Trških pravic? Tu je prilika za 

sodelovanje. 
Marko Presečnik: 

Kako je z načrtovanimi aktivnostmi za zemljišče pri avtobusni postaji? Razmislek v smeri 
parkirišča in oskrbo avtodomov bi bil na mestu. 
Roman Čretnik: 

Opozoril je na plinsko cisterno pri avtobusni postaji. Cisterna ni več v funkciji, nihče je ne 
vzdržuje. Predlaga odstranitev. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  011-0002/2018 
Datum:    16.3.2018 
 
 
 
K 2.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2017 - prva 

obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA:  
Pri pripravi zaključnega računa se uporabljajo naslednji predpisi:  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF),  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo),  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),  
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),  
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v 
nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),  
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),  
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),  
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),  
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in  
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).  
- 30. člen statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 
- Zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju izobraževanja, 

otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, obrambe in zaščite, kulture 
in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja občinskega sveta in občinske uprave. 

- Izvajanje investicij, ki so sofinancirane s strani RS, kamor sodijo: 



1. Nadaljevanje sanacij na plazovih - (vir: MOP) 
2. Nadaljevanje sanacij na cestah - (vir: Občina, MOP) 
3. Nadaljevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva 

občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji) 
4. Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje ...) 
5. Dotacije društvom 

- Ukrepi za povečanje likvidnosti in skrajševanja plačilnih rokov: 
1. Na podlagi 11. člen Odloka o proračunu, je bil za upravljanje z obstoječim dolgom  

upravljanja najet nov ugodnejši kredit v višini 1.417.216,00 EUR 
2. Za novo investicijo v CČN je bil najet dolgoročni kredit v višini 400.000,00 EUR. 

Poplačilo investicije se tako ogroža plačevanja tekočih obveznosti občine. 
 
Del sredstev, to je 38,9 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 
43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, 
vodovodov, centralne čistilne naprave (CČN) ter urejanju prostora. 
 
V virih sredstev je bilo realiziranih 87,2 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 
12,8 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje 
občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  
 
Prikaz po skupinah kontov med sprejetim proračunom in zaključnim računom 2017 
 
PRIHODKI 
 

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih 
Končna realizacija prihodkov v letu 2017 je bila 3.127.033,19 €. 
 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Davčni prihodki 2.682.051   2.725.699 101,63% 
Nedavčni prihodki 218.100   221.590 101,60% 
Kapitalski prihodki 40.000   0 0,00% 
Donacije 0,00   15.100 / 
Transferni prihodki 284.015   164.644 57,97% 
          
SKUPAJ 3.224.166   3.127.033 96,99% 
 
ODHODKI 

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po kontih: 
 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Tekoči odhodki (40) 996.356,51   968.123,89 97,17% 
Tekoči transferi (41) 1.181.715,36   1.158.747,92 98,06% 
Investicijski odhodki (42) 1.198.857,00   1.152.438,55 96,13% 
Investicijski transferi (43) 64.599,00   63.349,33 98,07% 
          
SKUPAJ 3.441.527,87   3.342.659,69 97,13% 
 



Neto zadolževanje: 
 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Neto  zadolževanje  217.361,87   215.626,50 99,20% 

 
 
Podatki o stanju obveznosti do dobaviteljev:  
 

OBVEZNOSTI 

ZAPADLO 

(EUR) 

NE ZAPADLO 

(EUR) 

SKUPAJ 

(EUR) 

30.6.2017       

DOBAVITELJI 472.856,85 627.781,23 1.100.638,08 

DO EKN 89.059,17 83.896,97 172.956,14 

SKUPAJ 561.916,02 711.678,20 1.273.594,22 

        

31.7.2017       

DOBAVITELJI 486.498,46 574.668,98 1.061.167,44 

DO EKN 99.945,01 87.836,88 187.781,89 

SKUPAJ 586.443,47 662.505,86 1.248.949,33 

        

31.8.2017       

DOBAVITELJI 398.692,26 554.869,32 953.561,58 

DO EKN 72.609,22 67.181,01 139.790,23 

SKUPAJ 471.301,48 622.050,33 1.093.351,81 

        

30.9.2017       

DOBAVITELJI 461.999,51 444.270,66 906.270,17 

DO EKN 97.649,64 75.016,63 172.666,27 

SKUPAJ 559.649,15 519.287,29 1.078.936,44 

    

31.10.2017       

DOBAVITELJI 426.484,79 473.415,97 899.900,76 

DO EKN 76.701,24 82.549,49 159.250,73 

SKUPAJ 503.186,03 555.965,46 1.059.151,49 

    

30.11.2017       

DOBAVITELJI 430.619,66 412.044,23 842.663,89 

DO EKN 39.283,12 94.832,46 134.115,58 

SKUPAJ 469.902,78 506.876,69 976.779,47 

    

31.12.2017       

DOBAVITELJI 253.750,20 396.777,90 650.528,10 

DO EKN 18.316,45 35.521,92 53.838,37 

SKUPAJ 272.066,65 432.299,82 704.366,47 



Podatki o stanju obveznosti do kreditodajalcev: 
 

 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 

Odlok nima učinkov na tekočo proračunsko porabo. 
 
Obravnave: 
Odlok so obravnavali vsi Odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje in ga predlagali v 
sprejem Občinskemu svetu. 
 
Vsebina zaključnega računa: 
1. Odlok o zaključnem računu za leto 2017 
2. Poslovno poročilo 
3. Tabela prihodkov in odhodkov za leto 2017 (Primerjava med veljavnim proračunom in 

realizacijo, splošni del, posebni del) 
4. Bilance 
 
 
Predlog sklepa 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu občine Mozirje za 
leto 2017 v predlagani obliki in vsebini  - prva obravnava 

 

 

Pripravil:  Ivo Glušič 

 
ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK 

 

KREDITI 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017 

NLB 357.142,95 357.142,95 357.142,95 357.142,95 357.142,95 357.142,95 400.000,00 

ABANKA 830.000,10 830.000,10 830.000,10 802.333,43 802.333,43 802.333,43 1.417.216,00 

BKS 180.833,14 177.916,47 174.999,80 172.083,13 169.166,46 166.249,79 0,00 

STANOV. 

SKLAD 115.150,47 114.546,10 113.939,19 113.323,69 112.711,71 111.982,56 0,00 

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

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

DELAVSKA 

HRANI. 150.000,00 150.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 85.000,00 0 

LEKARNA 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0 0 0 

SKUPAJ 1.870.172,66 1.866.651,62 1.853.128,04 1.821.929,20 1.734.400,55 1.675.754,73 1.970.262,00 
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Naloga: O či ski podro i prostorski ačrt 
Počit iško aselje 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: Marec 2018 
 
 

 



 

 

 

 

3 

 

  

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: Sonja Ravljen s.p. 
Sonja Ravljen gradb. teh.  

  
Zunanja ureditev in kanalizacija: Sonja Ravljen s.p.  

Sonja Ravljen gradb. teh.  
  
Elektro inštalacije: Elektroenergetika d.o.o.  

Martin Božič univ. dipl. inž. el.  
  
Strojne inštalacije:  - 
  
Zasnova požarne varnosti:  - 
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IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA 

 

 V skladu s 16. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), odgovorni prostorski načrtovalec občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 

 

 

 

Uroš Lokan univ. dipl. inž. arh.  
(ime in priimek)  

 

 

IZJAVLJAM,  

 

 

Da je Občinski podrobni prostorski načrt Počitniško naselje Završe izdelan v skladu z 

občinskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na območju OPPN oziroma se 

nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.  

 

 

 

Odgovorni prostorski načrtovalec:                                               Uroš Lokan univ. dipl. inž. arh.  

ZAPS A-1030 

 

Osebni žig in podpis:  

 

 

Velenje, marec 2018 
    (kraj in datum izdelave)  
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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:  Prostorsk i in formac ijsk i s is tem obč in, 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 gradnja od 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 

sleme v enaki smeri. Če fasada ni steklena, je zazežljeno, da je obložena z lesom 
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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 

 

.  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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.  KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 

Na obravnavanem območju ni javnega kanalizacijskega omrežja, zato se fekalne vode odvajavajo 

v male čistilne naprave, ki si jo vgradi 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).  

Vse meteorne vode se odvodnjavajo v ponikovalnice za vsako parcelo posebej. Meteorne vode 

z javnih cest – cestna meteorna kanalizacija, se bo odvajala v bankine in nato prosto na zelene 

površine. 

 

.  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 

 

Predloženi načrt predstavlja idejni projekt IDP in obravnava zamenjavo SKS voda, NN priključke 

8-ih manjših stanovanjskih objektov: Stanovanjski objekt na parcelni št. 1637, 61/1, 62/4, 56/3, 

1636/8, 1636/9, 1636/7, 1636/6, 1636/5, 1636/4, 1636/3, 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. 

Skladno z izdanim smernicam za priključitev na distribucijsko omrežje podjetja Elektro Celje  št. 

2354; 24.07.2017 je električna energija na razpolago v obstoječi transformatorski postaji TP Ržiše  

(izvod I05: Završe ).  

Pred povečanjem priključnih moči za obstoječe oz. predvidene objekte, je potrebno odstraniti NN 

nadzemni el. en. vod od tč.A (parc. št. 110/2, k.o. LEPA NJIVA) do tč.B (parc. št. 52/2, k.o. LEPA 

NJIVA). Drog v tč.B se zamenja s kočnim lesenim A drogom. Potek podzemnega NNO je razvidna 

iz situacijskega načrta.  
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Na trasi predvidenega NN KB med točko A in B se postavi razdelilna omara R-RO v katero se 

vzanka predviden KB in iz katere se izvede odcep za objekt 1 in odcep za objekte 2,3,4,5,6,7, 

projektiran vod pa se od omare nadaljuje na prostozračno omrežje, na katerega se naveže v točki 

B. Od R-RO se izvedeta nova NN KB, ki se preko spojke navežeta na obstoječa NN KB za 

napajanje s kablom E-AY2Y-J 4x35 + 1,5 mm2(objekt 1) in E-AY2Y-J 4x70 + 1,5 mm2 (objekt 

2,3,4,5,6,7) in E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2. Razdelilec R-RO se postavi na parc. Št. 110/1 k.o. 

LEPA NIVA. Trasa kablovoda in mesto priključnega mesta je razvidno iz situacijskega načrta. 

Priključno merilno mesto za objekt 2,3,4,5,6 bo obstoječa PMO na zemljišču parc. št. 55/11, k.o. 

LEPA NJIVA. Mesto priključnega mesta je razvidno iz situacijskega načrta.  

Priključno merilno mesto za objekt 7 bo obstoječa PMO na zemljišču parc. št. 56, k.o. LEPA 

NJIVA. Trasa kablovoda je obstoječa. Mesto priključnega mesta je razvidno iz situacijskega 

načrta. 

Priključno merilno mesto za objekt 8 bo v predvideni PS PMO na zemljišču parc. št. 62/4, k.o. 

LEPA NJIVA. Obstoječ NN podzemni el. en. vod (4x35mm2)  se prereže, odkoplje in priklopi v 

predvideno PS PMO, ki se s pomočjo kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm² ter kabelske spojke vzanka 

na obstoječ NNO KB. Trasa kablovoda in mesto priključnega mesta je razvidno iz situacijskega 

načrta.  

Vse električne napeljave morajo biti izvedene v skladu z  ustreznimi  slovenskimi standardi in  

predpisi.  Ves uporabljen material mora ustrezati slovenskim standardom in mora izvajalec izročiti 

investitorju ustrezne ateste. Pred  pričetkom montažnih del je izvajalec dolžan preveriti  to 

dokumentacijo in če ugotovi, da so  potrebna odstopanja od projekta, mora o tem obvestiti 

nadzornika. Po  izvršeni  montaži je izvajalec dolžan izvršiti  preizkuse  in meritve po veljavnih 

predpisih. 

 

.  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. Predvideva se širitev ceste iz 

3 m na 3.5 m zaradi interventnih vozil. 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.   

 

.7 MIRUJOČI PROMET 

 

Za vsak objekt se predvidi priključek na občinsko cesto in dva parkirna mesta, razen za objekt št. 

6 in 7, kjer je predviden samo uvoz (dostop) na parcelo, zaradi osnovne namenske rabe zemljišča 

– kmetijsko zemljišče.  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 

 

.  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 streh in povoznih površin posameznih objektov se združijo v 

ponikovalnicah, pri tem pa so ponikovalnice locirane izven povoznih in manipulativnih površin. V 

projektni dokumentaciji za vsak objekt posebej mora biti dimenzionirana ponikovalnica na osnovi 

geološkega poročila, ter priložen detajl ponikovalnice.  

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. 

 



 

 

 

 

21 

 

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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.  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. list RS, št. 

33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15), 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 

- Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem  
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- 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.  

 

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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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. 

3. Konstrukcija: Klasična ali montažna. 

4. Kota pritličja: Razvidna iz grafičnih prilog in prilagojena terenu. 

5. Kolenčni zid: Maksimalno 1.2 m. 
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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) 

- 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 
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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.  

 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, 
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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 

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.  
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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  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.  

Zaradi grebenske lege zazidljivega območja je gradnja od gozdnega roba možna tudi bližje kot  

10 m. 
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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.  

Predvideva se širitev ceste iz   3 m na 3.5 m zaradi interventnih vozil. 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.  
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Za vsak objekt se predvidi priključek na občinsko cesto in dva parkirna mesta, razen za objekt št. 

6 in 7, kjer je predviden samo uvoz (dostop) na parcelo, zaradi osnovne namenske rabe zemljišča 

– kmetijsko zemljišče. 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) 

 

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 streh in povoznih površin posameznih objektov se združijo v 

ponikovalnicah, pri tem pa so ponikovalnice locirane izven povoznih in manipulativnih površin. V 

projektni dokumentaciji za vsak objekt posebej mora biti dimenzionirana ponikovalnica na osnovi 

geološkega poročila, ter priložen detajl ponikovalnice.  

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.  
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21. člen 
                                                  (energetsko omrežje) 

 

Objekti se bodo z električno energijo napajali preko obstoječe transformatorske postaje TP Ržiše 

(izvod I05:Završe). Pred povečanjem priključnih moči za obstoječe oz. predvidene objekte, je 

potrebno odstraniti NN nadzemni el. en. vod od tč.A (parc. št. 110/2, k.o. LEPA NJIVA) do tč.B 

(parc. št. 52/2, k.o. LEPA NJIVA). Drog v tč.B se zamenja s kočnim lesenim A drogom. Potek 

podzemnega NNO je razvidna iz situacijskega načrta. Na trasi predvidenega NN KB med točko 

A in B se postavi razdelilna omara R-RO v katero se vzanka predviden KB in iz katere se izvede 

odcep za objekt 1 in odcep za objekte 2,3,4,5,6,7, projektiran vod pa se od omare nadaljuje na 

prostozračno omrežje, na katerega se naveže v točki B. Od R-RO se izvedeta nova NN KB, ki se 

preko spojke navežeta na obstoječa NN KB za napajanje s kablom E-AY2Y-J 4x35 + 1,5 

mm2(objekt 1) in E-AY2Y-J 4x70 + 1,5 mm2 (objekt 2,3,4,5,6,7) in E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2. 

Razdelilec R-RO se postavi na parc. Št. 110/1 k.o. LEPA NIVA. Priključno merilno mesto za objekt 

2,3,4,5,6 bo obstoječa PMO na zemljišču parc. št. 55/11, k.o. LEPA NJIVA. Priključno merilno 

mesto za objekt 7 bo obstoječa PMO na zemljišču parc. št. 56, k.o. LEPA NJIVA. Trasa kablovoda 

je obstoječa. Priključno merilno mesto za objekt 8 bo v predvideni PS PMO na zemljišču parc. št. 

62/4, k.o. LEPA NJIVA. Vse trase in mesta priključitve so vidne v situaciji izdelanega IDZ projekta. 

Projekt NN priključka se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projekti 

ostalih komunalnih vodov.  

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 
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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.  

 

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 
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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.  

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 
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ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija Republike Slovenije za 

vode). 

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 

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. 
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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 

arheološke stroke. Zaradi varstva arheoloških ostanin je potrebno pristojn i 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. 
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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. 

35.  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 
36.  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 
37.  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 
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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. 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE 
38.  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. 

39.  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. 

40.  člen 
(nadzor) 

 

Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 

41.  člen 
(pričetek veljavnosti) 

 

Ta odlok začne veljati petnajstii 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.  

 

 

 



 

 

 

 

41 

 

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 

 

Par el a številka  Katastrska o či a Last ik ze ljišča Naslov last ika ze ljišča  

1637 917 - Lepa Njiva 

O či a Mozirje  

(grajeno javno 

dobro) 

Š ihelska esta ,  Mozirje 

62/4 917 - Lepa Njiva 
Še so 

Ah etović 

To šičeva esta ,  
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 

O či a Mozirje 

(grajeno javno 

dobro) 

Š ihelska esta ,  Mozirje 

55/9, 55/8, 53/2 917 – Lepa Njiva Andrej Rihter 
Reči a o  Savi ji  B,  

Reči a o  Savi ji 

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 

Zagradiš ik 

Cankarjeva cesta 21, 3325 

Šošta j 

55/6 917 - Lepa Njiva O či a Mozirje  Š ihelska esta 2, 3330 Mozirje 

 

POSEGI IN VPLIVI IZVEN UREDITVENEGA OBMOČJA OPPN  

 

Par el a številka  Katastrska o či a Last ik ze ljišča Naslov last ika ze ljišča  

62/1 917 - Lepa Njiva 

-Sa i a Avdić, 
Nedi  Avdić, 

Edi  Avdić, 
Bahrija Avdić 

-O či ska esta 
št. 767041 

Lepa Njiva 41/A, 3330 Mozirje 

67/11 917 - Lepa Njiva 

Joži a Tiršek 
Drčar 

Matjaž Drčar 

Lepa Njiva 41, 3330 Mozirje 
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8. SEZNAM SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 

prostor 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mariborska cesta 88, 3000 Celje 

Številka: -97/2017-3 

Datum: 19. 6. 2017 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

Številka: -104/2017-2-DGZR 

Datum: 24. 5. 2017 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, O oč a 
enota Nazarje 

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 

Šifra: -8/2017 

Datum: 5. 7. 2017 

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 

prostor 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 

Številka: -122/2017-2 

Datum: 18. 5. 2017 

ODSTOP 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO 

NARAVE 

Vodnikova ulica 3, 3000 Celje 

Številka: -III-205/2-O-17/TA 

Datum: 22. 5. 2017 

ODSTOP 

Republika Slovenija  

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Številka: -96/2017/2 

Datum: 26. 6. 2017 

TELEKOM SLOVENIJE d.d. 

Lava 1, 3000 Celje 

Številka: -00131201705170008 

Datum: 25. 5. 2017 

JP KOMUNALA d.o.o. MOZIRJE 

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje 

Številka: SM47/17-30 

Datum: 29. 5. 2017 

ELEKTRO CELJE d.d.  

Vru čeva a,  Celje 

Šrevilka:  

Datum: 24. 7. 2017 

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 

prostor 

DIREKTORAT ZA OKOLJE, Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje 

 

Številka: 9-145/2017/2 

Datum: 22. 5. 2017 

 

ODLOČBA: Številka: 9-145/2017/5 

                    Datum: 7. 7. 2017 
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9. SEZNAM MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in 

prostor 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mariborska cesta 88, 3000 Celje 

Številka: -146/2017-7 

Datum: 10. 1. 2018 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

Številka: -104/2017-4-DGZR 

Datum: 20. 11. 2017 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, O oč a 
enota Nazarje 

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 

Šifra: -8/2017 

Datum: 14. 11. 2017 

Republika Slovenija  

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Številka: -96/2017/6 

Datum: 22. 11. 2017 

TELEKOM SLOVENIJE d.d. 

Lava 1, 3000 Celje 

Številka: -00131201711140012 

Datum: 5. 12. 2017 

JP KOMUNALA d.o.o. MOZIRJE 

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje 

Številka: SM/99/ -30 

Datum: 24. 11. 2017 

ELEKTRO CELJE d.d.  

Vru čeva a,  Celje 

Šrevilka:  

Datum: 12. 3. 2018 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

Številka: -2/2017/225 

Datum: 8. 1. 2018 

OBČINA MOZIRJE 

Š ihelska esta ,  Mozirje 

Številka: 3500-0006/2017-10 

Datum: 27. 11. 2017 
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10. KOPIJE PRIDOBLJENIH SMERNIC IN MNENJ NOSILCEV UREJANJA    

PROSTORA TER ODLOČBA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR GLEDE 
CELOVITEV PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE 
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11. GRAFIČNI DEL  
 

11.a PRILOGE: 

1.   Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela iz prostorsko informacijskega sistema Občin     

      s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju info. M = 1:1200 

2.   Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M = 1:750 

3.   Urbanistična pregledna situacija z umestitvijo pr4edvidenih objektov M = 1:750 

4.   Zazidalno ureditvena situacija s parcelacijo M = 1:750 

5.   Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na javno gospodarsko               

       infrastrukturo ter grajeno javno dobro  
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Z zadrževalnik meteornih voda

ŠPELA VUČINA s.p.

arhitektura _ urbanizem
    _ notranja oprema _
oblikovanje _ svetovanje

Šalek 97, 3320 Velenje
031 290 168  info@spelavucina.si

Sonja Ravljen

Uroš Lokan u.d.i.a.
A-1030

02/2018 OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

U-05

OBČINSKI PODROBNEGA PROSTORSKI NAČRT (OPPN) 04 ZAVRŠE

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

VURB

dopolnjen osnutek 01/17 02/2018

Špela Vučina m.i.a. 02/2018 02/2018

Lastniki parcel
1:750

Prikaz ureditve glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na javno
gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro

Odstranitev SKS prostozračnega NNO (od tč. A in do tč.B)
 izvedba NN KB s kablom E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm²

tč. B Zamenjava nosilnega droga s kočnim lesenim A drogom na katerem se izvede
prehod kablovoda na prostozračni vod ter povezava na obsoječ NN KB

Obstoječa oz. predvidena prostostoječa omarica 
predvidena PMO naj bo tipa Prebilplast PMO 3 K PS + PODSTAVEK 450

predvidena RO naj bo tipa Prebilplast PS 04-017

Montaža prenapetostnih odvodnikov ter položitev krakov valjanca za izvedbo ozemljitev
-v omarici tip ETITEC B2

-na lesenem drogu; tip MOSIPO 15/440

Obstoječ kabelski vod NN

Obstoječ prosto-zračni NNO

Zaščitev obstoječih kablov s cevjo MAPITEL fi110mm
Zaščitna cev se prereže, natakne na kabel, zaščitna cev pa se
nato obbetonira (min. razdalja od zgornjega roba cevi do ceste je 1,0 m)

LEGENDA











Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0002/2018 
Datum:  13. 03. 2018 
 
K  4.   TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
 

1. ZADEVA: MENJAVA, PRODAJA ZEMLJIŠČA 
 

 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) 

 
PREDLAGATELJ: Pfeifer d.o.o., Prihova 21, 3331 Nazarje 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 

Predlagatelj je lastnik objekta na parc. št. 730/2 k.o. Mozirje (bivša restavracija Gaj v Lokah). 
Objekt želi rekonstruirati in v njem izvajati turistično, oz. gostinsko dejavnost. Pri pripravi 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je ugotovljeno, da je potrebno 
urediti parcelacijo po dejanski rabi zemljišča. Iz katastra je razvidno, da je del zemljišča, ki je v 
lasti vlagatelja javna površina, del, ki je lastnik Občina Mozirje pa je funkcionalno zemljišče 
objekta in že zgrajenega pomožnega objekta ob njem. Ugotovljeno je tudi, da predvideni objekt 
potrebuje še zunanje stopnišče in namestitev plinske cisterne v skladu s pravilnikom (zahtevani 
odmik od objektov). Vlagatelj predlaga parcelacijo in zamenjavo ter delen odkup zemljišča, ki 
ga nujno potrebuje kot funkcionalno zemljišče za obratovanje objekta. 

Javni interes na predvideni lokaciji je ureditev stanja, hkrati pa mora imeti športni park 
zaokroženo celoto, zato se zahteva prehod (zunanji) med vhodom v otroško igrišče in lokacijo 
zgrajenega športnega objekta. Zahteva se širina prehoda- poti 1m. 

Investitor se zavezuje izgradnjo tlakovane pešpoti od otroškega igrišča do parkirišča pri 
nogometnem igrišču. 

Po predlogu parcelacije (priloga) so ugotovljene približne površine in sicer: 

Predlagatelj  občini 33m2 (deli parcele št. 37/2) ; oznake po skici parcelacije E, D, F 

Občina predlagatelju 147m2 (del parcel št. 692/31, 730/3 in št.692/55) ; oznake po skici 
parcelacije A, B, C 

Razlika v približni površini114m2 je predmet prodaje. 

V skladu s Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18) cenitev ni potrebna, v kolikor vrednost ne presega 10.000 EUR. 

Cena je določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja in je 
določena na 40 EUR/m2. 

Ker ima zemljišče parc. št. 730/3 status javnega dobra, je potreben sklep o ukinitvi za izvedbo 
postopka. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Z ureditvijo mej bo investitor nadaljeval postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, kar 
pomeni oživitev turistične in gostinske ponudbe. Prihodek v občinski proračun bo cca. 4.000 
EUR, odvisno od izračunanih natančnih površin po izmeri.  

 



Tematiko je obravnaval Odbora za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo in 
predlagal Občinskemu svetu Občine Mozirje naslednji 

 

SKLEP: 

 
1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja z menjavo zemljišča in sicer: del parcel 

št. 692/31, 730/3 in št.692/55, vse k.o. Mozirje ki so v lasti Občine Mozirje za del 
parc.št. 37/2, k.o. Mozirje, ki je v lasti vlagatelja. Osnova parcelacije je predlog 
parcelacije, ki ga je izdelalo podjetje GEO- Storitve, Geodetske storitve Primož 
hren s.p., št. Vloge 031-2018 z dne 12.3.2018. 

2. Pri parcelaciji zemljišča parc. št. 692/31 in 692/55 k.o. Mozirje se upošteva 
ohranitev poti širine min. 1m, preostali del zemljišča se vlagatelju proda za ceno 
40 EUR/m2.  

3. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj.  

4. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 
Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja, da se 
zemljišču parc. št. 730/3 odvzame status grajenega javnega dobra. 

 
 
Sklep za objavo v Ur. listu 
 

Na podlagi 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-uradno prečiščeno 
besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11-odl. US, 57/12, 110/13, 22/14-odl. US in 19/15) in 7. člena Statuta 
Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), je Občinski svet Občine Mozirje, na svoji _20_. redni seji, 
dne _27_.3.2018, na predlog župana sprejel naslednji 
  

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA OZ. GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

  
I. 

Nepremičnini: 
  •          parc. št. 730/3, k.o. (920) Mozirje, zemljišče v izmeri 1862 m², 

se  
se ukine status javnega dobra oz. grajenega javnega dobra. 
 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra oz. grajenega javnega 
dobra in postanejo polna last Občine Mozirje. 

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu RS. 

  
Številka: 32-0002/2018 
Datum: 27. 3. 2018 

  
  Občina Mozirje 
  Ivan Suhoveršnik, župan 

  
 
 
 
 
 

Priloga: 
 

- Ortofoto stanja 
- Predlog parcelacije 
- Fotografije stanja v naravi 
- Izsek tlorisa proj. dokumentacije 
 
 

Pripravil:  Jaka Vačovnik 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0002/2018 
Datum:   13.03.2018 
 
 
K 5. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: PREDLOG UKINITVE JZ TKŠM MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA:  Zakon o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 104/92, 8/96, 18/98, 36/00, 

127/06), Odlok o ustanovitvi JZ TKŠM Občine Mozirje (Ur.l. RS 
št. 24/06, 61/06, 137/06, 31/07, 109/07 in 51/09)  

 
PREDLAGATELJ: Svet Javnega Zavoda TKŠM Mozirje 
 
 
Kraka uvodna obrazložitev: 
Zavod je v mirovanju že nekaj let. Obširno je o tej tematiki razpravljaj Svet Javnega Zavoda 
TKŠM Mozirje in sprejel naslednje sklepe: 
 
1. SKLEP: 
Svet zavoda za TKŠM Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da na 
podlagi 54. člena Zakona o zavodih, ukine delovanje JZ TKŠM Občine Mozirje z 12. 4. 2018.  
2. SKLEP: 
Svet zavoda za TKŠM Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se 
premoženje, obveznosti in pravice JZ TKŠM, prenesejo na ustanovitelja. 
(Sklepa sta bila sprejeta soglasno) 
 

Finančne posledice: 

Z ukinitvijo zavoda, ne bo več stroškov izdelave letnega poročila in bilanc. 

 

Prelog: 

Sklano z navedenim, Občinskemu svetu Občine Mozirje, predlagamo naslednja sklepa: 
 
1. SKLEP: 
Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih, Občinski svet Občine Mozirje, ukine delovanje 
JZ TKŠM Občine Mozirje z 12. 4. 2018.  
 
2. SKLEP: 
Premoženje, obveznosti in pravice JZ TKŠM, se prenesejo na ustanovitelja, Občino 
Mozirje. 
 
 

Pripravil: 
Ivo Glušič 
 

Priloga:  
Zapisnik 6. rene seje JZ TKŠM 
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                                           JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, ŠPORT 

IN MLADINO MOZIRJE 
                   Šmihelska 2, 3330 Mozirje 

 ztksm@siol.net      tic_mozirje@siol.net       tic2_mozirje@siol.net 
 

 
 

Datum:  08.03.2018 
Številka: 011-0012/2018 
 

                                                                                                                    
ZAPISNIK 

6. redne seje Sveta Zavoda za TKŠM Občine Mozirje,  
ki je bila v četrtek, 8. 3. 2018 ob 18.00 uri 

v prostorih Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. 
 
 

Na seji so bili navzoči člani in članice Sveta JZ TKŠM Občine Mozirje: 
mag. Peter GOLTNIK, Mojca FINKŠT, Peter HABJAN  
Opravičeno odsotni: Jure REPENŠEK, Jožef  JELEN 
Ostali navzoči: Urška Pesan – v.d. direktorica JZ TKŠM Mozirje, Suzana Renko – Asu 
računovodske storitve, Župan Ivan Suhoveršnik.  
S sklicem seje so člani Sveta JZ TKŠM Mozirje prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje 
Sveta JZ TKŠM Občine Mozirje: 
 
 
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta JZ TKŠM Občine Mozirje, z dne 20.3.2017 - 

priloga. 
2. Letno poročilo JZ TKŠM Občine Mozirje za leto 2017 – obravnava in sprejem, 

priloga. 
3. Predlog ukinitve delovanja in vodenja JZ TKŠM Občine Mozirje 
4. Pobude in vprašanja. 

 
 
SKLEP 
Svet JZ TKŠM Mozirje je sprejel dnevni red 6. redne seje Sveta JZ TKŠM Občine 
Mozirje, v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE SVETA JZ TKŠM OBČINE MOZIRJE, Z 
DNE 20. 3. 2017 
 

Sprejet je bil naslednji 
 
1. SKLEP 
Svet JZ TKŠM Občine Mozirje potrjuje zapisnik 5. redne seje Sveta JZ TKŠM Občine 
Mozirje, z dne 20. 3. 2017, brez pripomb. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 2. točki dnevnega reda 
 
LETNO POROČILO JZ TKŠM OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2017 – OBRAVNAVA 
IN SPREJEM 
Uvodno obrazložitev "Letnega poročila JZ TKŠM Občine Mozirje," je navzočim podala  
Suzana Renko, Asu računovodske storitve. V razpravo so se vključili vsi prisotni. 
 
Po končani razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:   
1. SKLEP: 
Svet JZ TKŠM Občine Mozirje sprejema Letno poročilo JZ TKŠM Občine Mozirje za 
leto 2017, v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
2. SKLEP: 
Svet JZ TKŠM Občine Mozirje predlaga, da se kot priloga gradivu doda tudi Zapisnik 
odpisanih osnovnih sredstev JZ TKŠM. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
PREDLOG UKINITVE DELOVANJA IN VODENJA JZ TKŠM OBČINE MOZIRJE 
V tej točki so člani Sveta zavoda razpravljali o smotrnosti obstoja zavoda. Strinjali so se, da 
so prenehale potrebe in pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je bil Zavod ustanovljen in 
se soglasno odločili za ukinitev Zavoda. 
 

Svet zavoda je sprejel naslednja sklepa: 

1. SKLEP: 
Svet zavoda za TKŠM Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da 
na podlagi 54. člena Zakona o zavodih, ukine delovanje JZ TKŠM Občine Mozirje z 12. 
4. 2018.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
2. SKLEP: 
Svet zavoda za TKŠM Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da 
se premoženje, obveznosti in pravice JZ TKŠM, prenesejo na ustanovitelja. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Člani sveta Zavoda za TKŠM Občine Mozirje, zadolžijo Občino Mozirje, da izpelje postopek 
likvidacije Zavoda. 

 
K 4. točki dnevnega reda 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
Pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Zapisala: Urška Pesan 
 

Predsednik Sveta JZ TKŠM Občine 
Mozirje 

Mag. Peter GOLTNIK 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032- 0002/2018 
Datum: 16.03.2018 
 
 
 
K  6.   TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA:      PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE     

KOMISIJE OBČINE MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA:       38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 94/07 UPB-3 in 

45/08,   83/12), 16. čl. Statuta Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 11/07 
 

PREDLAGATELJ:             Župan   
 
 
Na podlagi 35. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 UZPB-3, 45/08 in 83/12), 
Občinsko volilno komisijo sestavljajo: 
- predsednik in njegov namestnik, ki se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih 

diplomiranih pravnikov in 
- trije člani ter njihovi namestniki, ki se imenujejo na podlagi predlogov političnih strank, 

drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 
Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet občine za dobo štirih let (38. člen ZLV). 
 
Na  podlagi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Mozirje, z dne 25.3.2014, 
so volilno komisijo, ki ji poteče mandat v aprilu, sestavljali: 

- predsednico: Janja PORT, Brezje 42, 3330 Mozirje; 
- namestnico predsednice: Petra HRIBERNIK, Brezje 35, 3330 Mozirje; 
- članico: Marinka MAROVT, Prešernova 17, 3330 Mozirje; 
- namestnico članice: Zalika VAČOVNIK, Na Tratah 9, 3330 Mozirje; 
- članico: Milena BENETEK, Podvrh 13, 3330 Mozirje; 
- namestnico članice: Damjana PAULIČ, Šolska ulica 22, 3330 Mozirje; 
- članico: Blanka PLESEC, Šolska ulica 12, 3330 Mozirje in 
- namestnika članice: Metod ROSC, Praprotnikova 21, 3330 Mozirje. 

 
Občinska uprava je na podlagi 35. člena ZLV, zaprosila politične stranke in predstavnike list 
kandidatov, da podajo do 28.02.2018 svoje predloge. 
 
Našemu pisanju so se s predlogi  odzvali: 

- DeSUS OO ZSD  
o Žagar Majda, Loke pri Mozirju 34b, Mozirje 

- OO SDS Mozirje  
o Janja Port, Brezje 42, Mozirje - predsednica,  
o Petra Hribernik, Brezje 35 Mozirje - namestnica predsednice,  
o Marta Čopar, Loke pri Mozirju 44a, Mozirje – članica,  
o Metod Rosc, Praprotnikova 21 Mozirje - član 



 
- SLS- Slovenska ljudska stranka  

o Janja Port, Brezje 42, Mozirje - predsednica,  
o Petra Hribernik, Brezje 35 Mozirje - namestnica predsednice,  
o Blanka Plesec, Šolska ulica 12, 3330 Mozirje , 
o Metod Rosc, Praprotnikova 21 Mozirje - član 

 
- NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka  

o Zalika Vačovnik, Na Tratah 9 Mozirje, 
o Jelka Repenšek, Na tratah 1a, 3330 Mozirje 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, je na 
svoji 15. redni seji, dne 14.03.2018, obravnavala predlog in v zvezi s tem soglasno sprejela 
naslednji 
SKLEP:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, predlaga 
Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Mozirje, v naslednji sestavi: 
Janja PORT - predsednica 
Petra HRIBERNIK - namestnica predsednice 
Žagar MAJDA - članica 
Zalika VAČOVNIK - namestnica članice 
Jelka REPENŠEK - članica 
Marta ČOPAR - namestnica članice 
Blanka PLESEC - članica 
Metod ROSC - namestnik članice.  
 
 
Občinskemu svetu predlagamo naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje imenuje Občinsko volilno komisije Občine Mozirje v 
naslednji sestavi: 
Janja PORT - predsednica 
Petra HRIBERNIK - namestnica predsednice 
Žagar MAJDA - članica 
Zalika VAČOVNIK - namestnica članice 
Jelka REPENŠEK - članica 
Marta ČOPAR - namestnica članice 
Blanka PLESEC - članica 
Metod ROSC - namestnik članice.  
 
 
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0002/2018 
Datum:   16.03.2018 
 
 
 
 
 
K 7. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O VIŠINI DENARNE NAGRADE 

OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018 
 
PRAVNA PODLAGA: 6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin 

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. 
RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) 

 
 
 
Kratka obrazložitev: 
6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji 
grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) določa, da je nagrada 
Občine Mozirje denarna. O višini nagrade odloči občinski svet. 
 
Nagrada Občine Mozirje se podeli društvom ali organizacijam Občine Mozirje za vidne 
dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših 
jubilejih (4. člen odloka). 
 
Navedeno tematiko je na svoji 15. redni seji obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje in predlagala Občinskemu svetu Občine 
Mozirje, da potrdi denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2018 v neto znesku 1.250,00 
EUR. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2018 v 
neto znesku 1.250,00 EUR. 
 
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
 
 
 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0002/2018 
Datum:    16.03.2018 
 
 
K 8. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2018 
 
PRAVNA PODLAGA: 8. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, 

Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 
in 54/10 ), javni razpis objavljen v Savinjskih novicah št. 6/2018 dne  
9.02.2018 

 
PREDLAGATELJ:      Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine 

Mozirje 
 
Kratka obrazložitev: 
V skladu z razpisom za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Mozirje, ki je bil objavljen v 
Savinjskih novicah št. 6/2018 dne 09.02.2018, so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, pri odpiranju predlogov ugotovili, da so na razpis prispeli 
naslednji predlogi: 
ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 

- Anja Drev Lepa Njiva 13, Mozirje (predlagatelj: Jožef Jelen) 
- Monika Hrastnik, Lepa Njiva 23, Mozirje (predlagatelj: Jožef Jelen) 
- Matija Blagojevič, Hofbauerjeva 5, Mozirje (predlagatelj: TD Mozirje, OK Mozirje, JSKD OI 

Mozirje) 
ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 

- Športno društvo Lepa Njiva, Lepa Njiva 20, Mozirje (Predlagatelj: TD Mozirje, Mojca Finkšt, 
Roman Čretnik) 

ZA ČASTNEGA OBČANA OBČINE MOZIRJE 
- Jožef Zlatinšek, Savinjska cesta 51, Mozirje (Predlagatelji: Ivan Suhoveršnik, Jožef Jelen, Peter 

Goltnik, Roman Čretnik) 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, predlaga 
Občinskemu svetu Občine Mozirje, da v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Mozirje za leto 2018, 
sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se  v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Mozirje za 
leto 2018, podeli : 
1. ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
• Anja Drev Lepa Njiva 13, Mozirje  
• Monika Hrastnik, Lepa Njiva 23, Mozirje  
• Matija Blagojevič, Hofbauerjeva 5, Mozirje  
2. ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
• Športno društvo Lepa Njiva, Lepa Njiva 20, Mozirje  
3. ZA ČASTNEGA OBČANA OBČINE MOZIRJE 
• Jožef Zlatinšek, Savinjska cesta 51, Mozirje  
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
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