
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 23.7.2018 
Številka: 032-0004/2018 
 
 

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 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 31.7.2018, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani občine Mozirje 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 27.3.2018, 
       in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mozirje  dne 4.6.2018, priloga 
2. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Mozirje – SD OPN-1, priloga (poročevalec: Jože Sinur ) 
3. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje, priloga (poročevalec: 

Jože Sinur ) 
4. Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško 

dejavnost Zgornje Savinjske doline, priloga (poročevalec: Ivo Glušič ) 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem 

kulturo, šport in mladino Mozirje, priloga (poročevalec: Ivo Glušič ) 
7. Realizacija proračuna Občine Mozirje za obdobje januar- junij 2018, poročilo,  (poročevalec: 

Ivan Suhoveršnik) 
8. Nakup, prodaja zemljišča, oddaja zemljišča v najem priloga,  (poročevalec: Jaka Vačovnik) 
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 20. redne seje 

 
 
 

ZAPISNIK 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  27.3.2018. 

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, JOŽEF JELEN, LUKA 
PAULIČ,  JURIJ REPENŠEK, mag. JOŽE KUMER 
Opravičeno odsotni: mag. TANJA ZUPAN VOLER, MARK MOLNAR 
 
Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JAKA VAČOVNIK- občinska uprava 
 JOŽE SUNUR, ŠPELA VUČINA – zunanji pripravljavci 

Savinjske novice. 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje.  
 
Na predlog župana, so svetniki dnevni red razširili še za dve dodani točki in tako sprejeli 
naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
20.2.2018, priloga 

2. Ureditev večnamenskega prostora in čitalnice v Osrednji knjižnici Mozirje, dodatna očka 
3. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2017 - prva obravnava,  priloga  

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

Glušič ) 
9. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2018, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
10. Črpanje povratnih sredstev v skladu s 23. členom ZFO-1, za projekt »Ureditev regionalne ceste 

RT-928/1253 Mozirje - Golte, Šmihelska cesta, 0,0+75-0,7+15«, dodatna točka 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
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K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
20.2.2018 
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 20.2.2018. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Ureditev večnamenskega prostora in čitalnice v Osrednji knjižnici Mozirje 
 
Uvodno obrazložitev je podala Petra Širko Poljanšek: 
Osrednja knjižnica Mozirje in ustanoviteljica Občina Mozirje skupaj z Lokalno akcijsko 
skupino Zgornje Savinjske in Šaleške doline, se prijavljajo na 3. Javni razpis  za Podukrep 19.3: 
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je 29. 12. 2017 
objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V okviru operacije z naslovom 
Knjižnica – srce lokalne skupnosti bi pridobili sredstva za ureditev večnamenskega prostora  v 
okviru katerega bi pridobili sredstva za ureditev večnamenskega prostora in čitalnice (102 m2) 
v galeriji ter nakup informacijsko – komunikacijske opreme. 
Novo opremljeni prostor bo omogočil izvedbo dejavnosti za različne ciljne skupine – 
uporabnike v tretjem življenjskem obdobju; uporabnike s posebnimi potrebami; otroke … 
 
Čitalnica (nekdanja Videčnikova zbirka) bo opremljena s tremi mizami, stoli, sedežno garnituro 
ter regalom za časopise in revije, v večjem večnamenskem prostoru, kjer bomo izvajali 
računalniško opismenjevanje in druge dogodke, pa bo na voljo osem računalniških delovnih 
mest, kateder, prenosni računalnik, osem pisalnih miz,  štiri manjše mize z okroglimi nogami, 
skener, multifunkcijski tiskalnik, petdeset stolov.  
 
Skozi vse leto  bodo v večnamenskem prostoru in čitalnici potekale aktivnosti za različne ciljne 
skupine. 
 
Diskusija: 
V živahni diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Prijava na razpis in njena vsebina sta odlični. Kakšen je odziv ostalih občin? Kupljeno bo 

precej opreme, ki bo nameščena v spodnji prostori KD. Kaj bo z opremo če se najde boljši 
prostor? 

- Izpostavljeno je bilo vprašanje glede primernosti prostorov za invalide in prisotnost visoke 
vlage. 

- Kdo bo izvajal program? 
- Ali je investicija (oprema) vezana na prostor ali program? 

o Odg:  
 V projekt je vključenih sedem partnerjev nihče ni iz Zgornje Savinjske doline 
 Sredstva so vezana na izvajanje programa, ki ga bo izvajala Osrednja 

knjižnica Mozirje. Če bo na razpolago boljši prostor se oprema preseli. 
 Težave z vlago so poznane in so upoštevane pri sanaciji prostora in ustreznem 

nakupu opreme (dvig od tal kovinske nogice, …) 
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- Izražena je bila podpora projektu z priporočilom, da se izpostavljene dileme v toku izvajanja 
projekta ustrezno tehnično rešijo. 

 
Po končani diskusiji sta bila sprejeta naslednja 
SKLEPA: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme: 
1. DIIP za ureditev večnamenskega prostora in čitalnice v Osrednji knjižnici Mozirje  
2. V NRP se uvrsti nov projekt z naslovom: ureditev večnamenskega prostora in 

čitalnice v Osrednji knjižnici Mozirje 
Sklepa sta bila  sprejeta soglasno. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2017 - prva obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: 
Glavni cilji veljavnega proračuna 2017 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: 
- Nadaljevanje sanacij na cestah in plazovih - (vir: MOP); 
- Nadaljevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin 

Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji); 
- Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje ...); 
- Dotacije društvom; 
Ukrepi za povečanje likvidnosti in skrajševanja plačilnih rokov: 
- 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. 
- 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. 
 
Odlok so obravnavali vsi odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje in predlagali, da se 
gradivo obravnava in sprejme na Občinskem svetu Občine Mozirje. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Stanje proračuna je sicer boljše, vendar še vedno ni zadostne likvidnosti, saj je še vedno za  

cca 200.000 EUR zapadlih obveznosti (ki bi morale biti poravnane v roku 30 dni). 
- V prihodnje je potrebno tudi več pazljivosti pri knjiženju. 
- Ker ni pričakovati popravkov je primerno opraviti obe glasovanji na isti seji. 
 
Po končani diskusiji so bil sprejeti naslednji 
SKLEPI: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje 

za leto 2017 v predlagani obliki in vsebini  - prva obravnava. 
2. Občinski svet Občine Mozirje, v skladu z 82. členom poslovnika, na isti seji opravi 

tudi drugo glasovanje. 
3. Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje 

za leto 2017 v predlagani obliki in vsebini  - druga obravnava. 
Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
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K 4. točki dnevnega reda 
 
4. Predlog ukinitve JZ TKŠ Mozirje 
 
Uvodno obrazložitev je podal  mag. Peter Goltnik : 
Zavod je v mirovanju že nekaj let. Obširno je o tej tematiki razpravljaj Svet Javnega Zavoda in 
ugotovil da zavod ne živi in so z njim samo stroški. Zato je svet zavoda za TKŠM Mozirje 
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. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Na vidiku je gradnja TIC-a. Kdo bo izvajal dejavnost TIC-a? 
- Mozirje rabi TIC, pa naj bo z ali brez zavoda. TIC rabi osebo, ki pozna turizem in »z njim« 

živi. 
- Zavod bi lahko opravljal svojo funkcijo, če bi bilo manj »vrtičkarstva« pri društvih v 

Mozirju. 
- Iz tega se moramo nekaj naučiti, vsaj to, da je nujno stopiti skupaj, da v »vrtičkarstva« ni 

prihodnosti. 
- V kolikor bo TIC upravljal »privatnik«, obstaja bojazen, da ne bo delal v splošnem javnem 

interesu. 
- Dejavnost TIC-a imajo občine različno organizirane, prevladuje pa javna služba. 
- Za opravljanje dejavnosti TIC-a je potrebno definirati obseg in cilje poslovanja, ter opraviti 

javni razpis. 
 
Po razpravi sta bila sprejeta 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. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Odlok OPPN Završe – prva obravnava 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Špela Vučina in Jože Sinur: 
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Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in Statutarno pravna komisija. 
Predlagala sta, da tematiko obravnava in sprejme Občinski svet Občine Mozirje. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- OPPN je izdelan za območje, ki je že pozidano (degradirano). OPPN  predpisuje zelo jasne 

gabarite in postavitve objektov. Ali bo to izvedljivo? 
o Odg:  

OPN za to območje (kjer so črne gradnje) predpisuje OPPN, ki je predmet 
diskusije. Postavljeni gabariti so postavljeni tako, da so obstoječi objekti v teh 
mejah. Dotrajani objekti bodo postavljeni na novo. 

 
Po krajši diskusiji je bil prejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o prostorskem  podrobnem načrtu-OPPN 
04 Završe v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jaka Vačovnik: 
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 površini 114m2 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. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Skrajni čas je, da se območje ob bivši restavraciji GAJ uredi. 
- Nove meje pomenijo ureditev parcelnega stanja  dejanskim stanjem. 
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Po krajši diskusiji so bili prejeti naslednji 
SKLEPI: 
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. 

Sklepi so bili sprejet soglasno. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Predlog imenovanja občinske volilne komisije 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: 
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 Mozirje za dobo štirih let (38. člen 
ZLV). 
 
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 - članica 
o Metod Rosc, Praprotnikova 21 Mozirje – namestnik članice 

 
- NSi - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka  

o Zalika Vačovnik, Na Tratah 9 Mozirje, 
o Jelka Repenšek, Na tratah 1a, 3330 Mozirje 
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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 predlagan 
sklep o imenovanju Občinske volilne komisije. 
 
Na predlog  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine 
Mozirje je bil sprejet naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje imenuje Občinsko volilno komisije Občine Mozirje v 
naslednji sestavi: 
Janja PORT - predsednica 
Petra HRIBERNIK - namestnica predsednice 
Majda ŽAGAR - članica 
Zalika VAČOVNIK - namestnica članice 
Jelka REPENŠEK - članica 
Marta ČOPAR - namestnica članice 
Blanka PLESEC - članica 
Metod ROSC - namestnik članice.  
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: 
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. 
 
Na predlog  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine 
Mozirje je bil sprejet naslednji:  
SKLEP 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2018 v 
neto znesku 1.250,00 EUR. 
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: 
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 
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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) 
 
Na predlog  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine 
Mozirje je bil sprejet naslednji:  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se  v skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Mozirje za leto 2018, podeli : 
1. ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
• Anji Drev, Lepa Njiva 13, Mozirje  
• Moniki Hrastnik, Lepa Njiva 23, Mozirje  
• Matiju Blagojeviču, Hofbauerjeva 5, Mozirje  
2. DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE 
• Športnemu društvu Lepa Njiva, Lepa Njiva 20, Mozirje  
3. ZA ČASTNEGA OBČANA OBČINE MOZIRJE se imenuje 
• Jožef Zlatinšek, Savinjska cesta 51, Mozirje  
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Črpanje povratnih sredstev v skladu s 23. členom ZFO-1, za projekt »Ureditev regionalne 
ceste RT-928/1253 Mozirje-Golte, Šmihelska cesta, 0,0+75-0,7+15«, 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: 
V letu 2018 bo RS pristopila k ureditvi ceste RT-928/1253 Mozirje-Golte, Šmihelska cesta, 
0,0+75-0,7+15. V projektu bo Občina Mozirje sodelovala v delu investicije, ki se nanaša na 
pločnik, javno razsvetljavo, kanalizacijske, vodovodne in elektro instalacije, ki bodo ob cestnem 
telesu. V ta namen bi kot vir sredstev porabili sredstva v skladu s 23. členom ZFO-1. 
 
Ker v letu 2018 RS namenja 3% povratnih sredstev (kredit) od primerne porabe, je potrebno za 
zadolžitev ustrezen sklep Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje v skladu z 11. členom sprejetega Odloka o proračunu 
Občine Mozirje, sprejme sklep o zadolžitvi Občine Mozirje pri proračunu RS za 
financiranje občinske investicije »Ureditev regionalne ceste RT-928/1253«  v letu 2018 v 
višini 81.548,00 EUR pod pogoji, ki jih je določila vlada RS v obvestilu občinam o deležih 
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo 
koriščenje. 
Sklep je bi sprejet soglasno. 
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K 11. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marko Presečnik: 
Glede na to, da je obnova Šmihelske ceste praktično pred vrati predlaga, da se čimprej reši 
prometni režim v Mozirju. 
Knjižnica: Predlaga ponovno oceno statike objekta Mercator in natančnejšo oceno knjižnice po 
nujno potrebnem prostoru za njeno delovanje. 
Milena Benetek: 
Predlaga razmislek o novogradnji knjižnice. Pomislek: Velika vlaganja v sanacijo starega 
objekta 
Mojca Finkšt: 
Opozorila je na potrebo po preplastitvi poti ob Marjanoviču in odstranitvi podrtega reklamnega 
panoja v Ljubiji. 
Roman Čretnik: 
Opozoril je na potrebo po obnovi: 
- klopi (potiskane klopi na temo »Voda nosi spomine«) 
- turističnih zemljevidov ( pri cerkvi, na trgu, …) 

 Jože Jelen: 
Opozoril je na potrebo po ureditvi (posip z peskom) pešpoti mimo Videčnika 
Jure Repenšek: 
- Opozoril je na uničen most čez Trnavo v »ciganskem firklcu« 
- Kako je z  objektom bivše Zadruge Mozirje ? 

o Odg: 
 Novi lastnik je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za ŠPAR. 

Urška Car: 
Kako je z dodatnim zdravnikom v Mozirju ? Ali res gre za doplačilo občine in koliko? 

o Odg: 
ZD Nazarje si prizadeva za dodatnega zdravnika ki po normativu ne pripada v celoti. 
Razliko bi morale doplačati vse občine. Kolikšno bi bilo doplačilo pa bodo izračunali 
v ZD Nazarje. Informacija bo dana na prihodnji seji. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 



Osnutek 
Občina Mozirje                                                                                                                                                         Občinski svet 

Z A P I S N I K 
 
 
 

2. dopisne seje  Občinskega sveta Občine Mozirje, 
ponedeljek, 04.06.2018. 

 
 
 
Za dopisno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Sprememba PRAVILNIKA o sofinanciranju programov na področju kulturne 

dejavnosti v občini Mozirje, priloga 
2. Predlog imenovanja novih članov v svet JZ Lekarna Mozirje, priloga. 
3. Mnenje k imenovanju ravnatelja JVIZ OE Vrtec Mozirje in OE OŠ Rečica ob Savinji, 

priloga 
 
Telefonsko je bilo dosegljivih  11 svetnikov Občinskega sveta Občine Mozirje in sicer: 
mag. PETER GOLTNIK, URŠKA CAR, MARK MOLNAR, MARKO PRESEČNIK, 
ROMAN ČRETNIK, MOJCA FINKŠT, JOŽICA STROJANŠEK, JOŽEF JELEN, LUKA 
PAULIČ, mag. TANJA ZUPAN VOLER, mag. JOŽE KUMER 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
SPREMEMBA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU 
KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI MOZIRJE 
 
Zaradi potreb po financiranju profesionalnih pevovodij v društvih tako, da bo to izvedljivo 
preko razpisa, se je pokazala potreba po  spremembi Pravilnika o sofinanciranji programov na 
področju kulture. 
Glavne spremembe so: 

1. Izrecno se poudari, da gre za redno neprofitno kulturno dejavnost društva 
2. Točke za profesionalne strokovne sodelavce se povečajo (zborovodja ) 
3. Delo strokovnega sodelavca se dokazuje z pogodbenim odnosom. 

Pravilnik je osnova za izvedbo razpisa na področju kulture v letu 2018, zato je potrebno 
pravilnik sprejeti čimprej.  Sredstva so planirana v sprejetem proračunu 2018. 
 
Na podlagi telefonskega glasovanja, so člani občinskega sveta  sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembo pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje 
Glasovalo je 11  članov občinskega sveta. 
ZA je glasovalo 11  članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 



K 2. točki dnevnega reda 
 
PREDLOG IMENOVANJA DVEH PREDSTAVNIKOV V SVET JZ LEKARNA 
MOZIRJE 
 
Članoma sveta JZ Lekarna Mozirje – predstavnikoma Občine Mozirje, bo v mesecu juniju 2018 
potekel mandat. 
 
Svet JZ Lekarna, nas je z dopisom zaprosil, da Občina Mozirje kot ustanoviteljica zavoda,  v 
skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi JZ za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, 
imenuje dva člana. 
 
Tematiko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja 
Občine Mozirje in predlagala Občinskemu svetu Občine Mozirje v imenovanje dva člana 
Občinskega sveta  Občine Mozirje in sicer: 
- Jožefa Jelena in 
- Jurija Repenška. 
 
Na podlagi telefonskega glasovanja, so člani Občinskega sveta  Občine Mozirje sprejeli 
naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje: 
- Jožefa Jelena in 
- Jurija Repenška. 
Glasovalo je 11  članov občinskega sveta. 
ZA je glasovalo 11  članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA JVIZ OE VRTEC MOZIRJE IN OE OŠ 
REČICA OB SAVINJI 
 
53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - v nadaljevanju ZOFI 
določa, da ravnatelja osnovne šole/vrtca imenuje svet šole/vrtca, k imenovanju pa si mora svet 
šole /vrtca pridobiti soglasje ministra.  
 
V skladu z drugim odstavkom 53.a člena ZOFI, si mora svet javnega zavoda pred imenovanjem 
ravnatelja pridobiti pisno obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni 
zavod sedež in da si mora svet zavoda pred imenovanjem ravnatelja pridobiti mnenje 
ustanovitelja - v našem primeru Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji. 
 
Svet zavoda je za pisno obrazloženo mnenje Občino Mozirje, kot soustanoviteljico zavoda, 
zaprosil s svojim dopisom dne, 18.05.2018. V vlogi je navedel, da sta se za mesto ravnatelja 
OE Vrtec Mozirje, prijavila dva kandidata, za mesto ravnatelja OE OŠ Rečica ob Savinji pa en 
kandidat. Kandidati so se tudi predstavili svetu zavoda, svetu staršev in vzgojnemu zboru, dne 
17.05.2018. 
 



V skladu s sedmim odstavkom 53. a člena ZOFI, občina ustanoviteljica poda svoje mnenje v 
roku 20-ih dni. V nasprotnem primeru lahko svet zavoda odloči brez tega mnenja. 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje je 
navedeno tematiko obravnavala in predlaga, da Občinski svet Občine Mozirje poda pozitivno 
mnenje k ravnatelju OŠ Rečica ob Savinji, Petru Podgoršku in ravnateljici vrtca Mozirje,  
Mateji Glušič. 
 
Na podlagi telefonskega glasovanja, so člani občinskega sveta  sprejeli naslednji 
 
1. SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje POZITIVNO MNENJE K IMENOVANJU  Petra 
Podgorška za ravnatelja JVIZ OE OŠ Rečica ob Savinji. 
Kandidat Peter Podgoršek  funkcijo ravnatelja opravlja   od leta 2008. Pri svojem delu je 
bil vseskozi povezovalen tako znotraj kolektiva, kakor tudi v širšem okolju  ter odprt za 
spremembe in novosti. 
 
Na podlagi dosedanjega dela in predstavljenega programa dela v bodoče, daje Občina 
Mozirje pozitivno mnenje k imenovanju  Petra Podgorška za ravnatelja JVIZ OE OŠ 
Rečica ob Savinji. 
 
2. SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje POZITIVNO MNENJE K IMENOVANJU Mateje 
Glušič za ravnateljico JVIZ OE Vrtec Mozirje. 
Kandidatka Mateja Glušič je izstopala  v svoji predstavitvi zaradi dobrega poznavanja 
programa, okolja in projektov, ki jih vodi OE Vrtec Mozirje. Kandidatka je tudi odlično 
izpostavila sodelovanje z lokalno skupnostjo in predstavila finančni vidik poslovanja 
zavoda. Funkcijo ravnateljice opravlja  od leta 2013. 
 
Na podlagi navedenega Občina Mozirje daje pozitivno mnenje k imenovanju Mateje 
Glušič za ravnateljico JVIZ OE Vrtec Mozirje.  
 
Glasovalo je 11  članov občinskega sveta. 
ZA je glasovalo 11  članov občinskega sveta. 
Sklepa sta bila sprejeta. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Metka Paučnik 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l.r. 

 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0004/2018 
Datum:   23.07.2018 
 
K 2. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Mozirje – SD OPN 1 
 
PRAVNA PODLAGA:  Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 8. in 16. člen Statuta Občine Mozirje (Uradni list 
RS, št. 11/07) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
Iz Zakona o prostorskem načrtovanju izhajajo naslednje pristojnosti občin na področju 
prostorskega načrtovanja: 

1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, 
2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in 
3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 

Te pristojnosti občine definirajo z Občinskim prostorskim načrtom (OPN).  
 
Razlogi za sprejem  sklepa :  
Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju 
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, 
določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Na podlagi Sklepa o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – 
prve spremembe (Uradni list RS, št. 13/2016) je Občina Mozirje pričela postopek sprememb 
in dopolnitev osnovnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje, ki ga je 
Občinski svet občine Mozirje sprejel na 5. redni seji dne 9.6.2015 in je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 46/15.  
(2) Prve spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (v 
nadaljnjem besedilu SD OPN 1) se nanašajo na spremembe:  
- odloka zaradi ugotovljenih neskladij, nejasnosti in pomanjkljivosti,  
- grafičnega dela, kot posledica vključitve posameznih pobud in ugotovljenih napak ter  
- obveznih prilog.  
 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta: 
Postopek priprave SD OPN 1 Občine Mozirje se je začel s Sklepom o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje – prve spremembe 
(Uradni list RS, št. 13/2016). 
Občina je na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju in njegovih podzakonskih 
aktov pridobila odločbo Ministrstva za okolje in prostor da izvedba postopka celovite presoje 



vplivov na okolje ni potrebna, zbrala nekatere razvojne pobude fizičnih in pravnih oseb, ter 
pridobila predhodne smernice in strokovne podlage posameznih nosilcev urejanja prostora.  
 
Osnutek SD OPN 1 je bil na podlagi določil ZPNačrta izdelan decembra 2016. Ministrstvo, 
pristojno za prostor  je pozvalo pristojne nosilce urejanja prostora, da v zakonskem roku 
podajo smernice na osnutek SD OPN 1.  
 
Smernice na osnutek SD OPN 1 Občine Mozirje so se pridobivale med februarjem 2017 in 
avgustom 2017.  
 
Na podlagi pridobljenih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora je do oktobra 2017 
potekala izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 1. 
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN je potekala med 20. oktobrom 2017 in 20. 
novembrom 2017. Javna obravnava je bila 15. novembra 2017 v sejni sobi Občine Mozirje.  
 
Na podlagi potrjenih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne 
razgrnitve, je od novembra 2017 do marca 2018 potekala izdelava predloga OPN.  
 
Ministrstvo, pristojno za prostor je konec marca 2018 gradivo za nosilce urejanja prostora 
objavilo na svetovnem spletu. 
  
Občina Mozirje je državne in lokalne nosilce urejanja prostora ter nosilce javnih pooblastil 
pozvala k izdaji mnenj na predlog SD OPN 1 Občine Mozirje, 20. marca 2018.   
 
Na predlog SD OPN 1 Občine Mozirje, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. je bilo 
izdanih 18 pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora, Direkcija RS za vode v zakonitem 
roku ni podala mnenja. Pozitivno mnenje pričakujemo do obravnave na Občinskem svetu. V 
kolikor le tega ne bomo pridobili se točka izloči iz dnevnega reda seje občinskega Sveta. 
 
Izdelan je bil usklajen predlog SD OPN 1, ki ga obravnava in sprejme Občinski svet Občine 
Mozirje. 

Na podlagi predhodnih obravnav na Odborih pri občinskem svetu Občine Mozirje, 
predlagamo naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Odlok  o prvih spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje – SD OPN 1 v predlagani 
obliki in vsebini – prva obravnava 
 
 
 
 
Pripravil: Jože Sinur 
 
 
 
Priloga: Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
občine Mozirje – SD OPN 1 in SD OPN 1 Mozirje – Gradivo za Občinski svet 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0004/2018 
Datum:   23.07.2018 
 
K 3. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: ODLOK o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje 
 
 
PRAVNA PODLAGA:   
Za sprejem Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje (v nadaljnjem 
besedilu: predlog odloka) predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi: 
 
-   Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), ki v 

drugem odstavku 132. člena določa, da občina lahko določi stroške lokacijske preverbe z 
odlokom, 

-   Statut Občine Mozirje (Ur. list RS, št. 07/2011), ki v 16. členu med drugim določa pristojnost 
Občinskega sveta Občine Mozirje, da sprejema odloke Občine Mozirje. 

 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN, TER OCENA 
STANJA: 
 
Na podlagi ZUreP-2, ki se začne uporabljati 1. junija 2018,  je v določbah od 127. do 133. člena 
predviden postopek lokacijske preveritve kot nov instrument prostorskega načrtovanja, ki 
omogoča hitrejše prilagajanje in manjša odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih 
izvedbenih aktih. Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi 
natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, za doseganje 
gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od 
predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev in za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in 
objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora. ZUreP-2 določa omejitve, 
okoliščine in pogoje, pod katerimi je dopustna ureditev z lokacijsko preveritvijo ter postopek 
izvedbe lokacijske preveritve, v drugem odstavku 132. člena pa nalaga občini sprejem odloka, 
s katerim določi stroške lokacijske preveritve. Predlagani odlok bo podlaga za izdajo sklepa o 
določitvi stroškov v posamičnem postopku, plačilo nadomestila stroškov na račun Občine 
Mozirje pa bo pogoj za izvedbo postopka, to je obravnavo predlaganega elaborata in izdajo 
sklepa o lokacijski preveritvi. 
Pri pripravi vsebine odloka smo sledili izhodiščem pripravljenega odloka v Mestni občini 
Velenje, ki je v skupnem Uradu za urejanje prostora SAŠA regije. 
 
 
 
 
 
 



POGLAVITNE REŠITVE: 
 
Poglavitna rešitev predloga odloka je določitev višine stroškov za izvedbo lokacijske 
preveritve, ki jih Občina Mozirje zaračuna investitorju ali pobudniku kot nadomestilo stroškov, 
ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na 
posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti 
dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora. V 
primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev investicijske 
namere Občine Mozirje, plačilo nadomestila stroškov ni predvideno, saj vse stroške nosi sama. 
Predlagane višine stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so odvisne od zahtevnosti 
postopkov, predpisanih v 128., 129. in 130. členu ZUreP-2. Za lokacijsko preveritev za 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (večinoma zaselki in kmetije), 
kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno določenega zemljišča, znaša 1000 
eurov, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek 
zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, 
znaša 2000 eurov, ter za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti predpisane 
omejitve in določiti pogoje uporabe, pa znaša 1500 eurov. Skladno z določbami ZUreP-2 mora 
investitor ali pobudnik pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji 
skladnost pobude z določbami ZUreP-2 in prostorskih izvedbenih aktov. Občina izvede 
postopek, ki se zaključi s sklepom, ki ga sprejme mestni svet, in s katerim lokacijsko preveritev 
potrdi ali zavrne. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in je obvezna podlaga v postopkih izdaje 
pred odločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor, za katera gradbeno 
dovoljenje ni predpisano. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODLOKA: 
 
Gre za novo takso zato tudi ni mogoče predvideti števila pobud za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve, oceniti višine prilivov iz tega naslova ali morebitnih drugih posledic predloga 
odloka z vidika obsega dela in potrebnega števila uslužbencev za izvajanje nalog. Prihodki iz 
naslova lokacijske preveritve so v skladu s tretjim odstavkom 132. člena ZUreP-2 namenski vir 
občine za financiranje nalog urejanja prostora. 
 
 
Predlagamo naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet občine Mozirje sprejme Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Mozirje v predlagani obliki in vsebini – prva obravnava.  
 
 
 
 
Pripravil: Jože Sinur 
 
 
Priloga: Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje 
 
 
 
 
 



Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in ter 7. 
in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. list RS, št. 07/2011)  je Občinski svet Občine Mozirje na svoji  
___. seji,  dne __________ sprejel 
 
 

ODLOK 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje 

 
 
 

1. člen 
 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Mozirje zaračuna investitorju 
oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Mozirje, kot nadomestilo stroškov, 
ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični 
poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne 
prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora. 
 

2. člen 
 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 

- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000,00 eurov, 
- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000,00 eurov, 
- za omogočanje začasne rabe prostora 1.500,00 eurov. 

 
3. člen 

 
obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep 
o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev. 
 

4. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 
Mozirje, 

 
                                                               Župan 

                                                               Občine Mozirje 
                                                                Ivan Suhoveršnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0004/2018  
Datum: 23.07.2018 
 
K 4.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o turistični taksi v občini Mozirje – prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA: 17. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list. 

RS, št. 13/18) 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
Dne 28.2.2018 je bil v Uradnem listu RS štev. 13/2018 objavljen novi Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT -1).  
 
Posledično je potrebno sprejeli nov Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje. 
17. člen ZSRT- 1 določa, da občina določi turistično takso v znesku do 2,5 eur in 
poleg turistične takse še promocijsko takso, ki se obračuna v višini 25 % zneska 
obračunane turistične takse. 
 
Občina bo morala po novem prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu 
prenakazati na poseben račun Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma -
STO. 
 
Promocijska taksa, se v skladu s 50. členom ZRST – 1, začne pobirati s 1.1.2019. 
 
Tematika je bila obravnavana na Odboru za Turizem pri občinskem svetu Občine  
Mozirje, kjer je bil sprejet sklep o višini osnovne turistične takse v skupni vrednosti 
2,00 EUR. 
 
Na tej osnovi predlagamo naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Odlok o turistični taksi v občini Mozirje 
– prva obravnava. 
 
 
Pripravila: Urška Pesan 
 
 

 



  
 Prva obravnava 

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno 
prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski 
svet Občine Mozirje na ____redni seji dne ____________ sprejel naslednji 

 
 

ODLOK 
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI MOZIRJE 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
                                                          (vsebina) 
 

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mozirje  (v nadaljevanju: odlok) določa:  
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,  
- način plačevanja turistične in promocijske takse, 
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,  
- nadzor in kazenske določbe.  

 
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Mozirje.  

 
2. člen 

                                           (pristojnost) 
 

Pristojnosti posameznih občinskih organov pri izvajanju določil tega odloka in določil 
ZSRT-1 določi župan s sklepom.  

 
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

 
3. člen 

(višina turistične takse) 
 

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša  1,50 eura, na osnovi slednje 
znaša promocijska taksa 0,50 eura, skupna višina obeh taks znaša 2 eura na osebo 
na dan.  

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične 
takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,75 eura za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1 
euro na osebo na dan. 

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v 
sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike 
Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi 
na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse. 

 
4. člen 

(oprostitve plačila turistične takse) 
 

Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila 
turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov pod pogoji iz 5. člena tega odloka, 
so dodatno oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi: 
- osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih. 
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III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
 

5. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka 
zavezanci nakažejo  na poseben račun Občine Mozirje in na predpisan način, ki je objavljen 
na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.  
  

IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

6. člen 
(evidenca turistične takse) 

 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, 

sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o 
turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja 
prijavo prebivališča.  

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še: 
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta; 
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta; 
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci 

vpisan razlog oprostitve. 
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo 

se lahko v fizični ali elektronski obliki.  
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta 

izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja. 
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali 

ročno.  
 

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
 

7. člen 
       (nadzor) 

 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna Medobčinska inšpekcija, 

redarstvo in varstvo okolja. 
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so 

kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 

 
8. člen 

                                                   (kazenske določbe) 
 

(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse 
skladno s 6. členom tega odloka.  

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
 

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe. 

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,  
sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.  
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

9. člen 
 (prenehanje veljavnosti predpisov) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje št.32-
0007/2008 z dne, 18.12.2008 in sprememba odloka št. 032-0001/2015-2 z dne, 31.3.2015. 

 
10. člen 

 (uveljavitev nove turistične takse) 
 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o 
turistični taksi v Občini Mozirje št.32-0007/2008, od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične 
takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso. 
 

11. člen 
                                                 (začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v _______________________________ in se uporablja od 1. 1. 2019. 

 
Številka: _____________ 
Datum:  _________________  

               
             

                                     
                                                                                                   Župan Občine Mozirje 
                                                                                                  Ivan Suhoveršnik l. r. 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0004/2018 
Datum:    23.7.2018 
 
 
K 5. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske 
doline - prva obravnava 

 
 
PRAVNA PODLAGA:  16. člen statuta Občine Mozirje (Ur. l. 11/2007) 
 
PREDLAGATELJ: župan občine Mozirje 
 
Kratka obrazložitev :    
Zakon o lekarniški dejavnosti ZLD-1 (Uradni list RS št. 85/16) v prehodnih in končnih 
določbah določa, da ustanovitelj uskladi Akt o ustanovitvi, organiziranost in delovanje 
obstoječih lekarniških zavodov s tem zakonom v dveh letih od uveljavitve (1.odstavek 121. 
člena ZLD-1), to je najkasneje do 27.01.2019. 
Predlagamo sprejetje  ODLOKA  o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline (Ur.l.RS 65/97 in 6/00). 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško 
dejavnost Zgornje Savinjske doline predlagamo naslednje spremembe in dopolnitve: 

• Natančnejša opredelitev organiziranosti zavoda 
• Opis dejavnosti JZ se uskladi z ZLD-1 in dejavnost zavoda se klasificira v skladu z 

Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (UR.l.RS, št. 69/2007,17/2008) 
• Organi zavoda – v skladu s 6. alinejo 2. odstavka 31. člena ZLD-1 je potrebno v Aktu 

o ustanovitvi za posamezen organ zavoda določiti sestavo, pristojnosti in naloge ter 
pogoje in postopek njihovega imenovanja oz. izvolitve in razrešitve 

• Določi se premoženje zavoda in način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki 
in način kritja primanjkljaja za delo zavoda (v skladu s 38.členom ZLD-1) 

• Natančneje se definirajo medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda 
S spoštovanjem! 
 
Tematiko je obravnavala Statutarno pravna komisija in predlagala naslednje : 

• 16. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 
lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline se spremeni četrta alineja, da se 
glasi: 
o ustanoviteljica odloča o presežku prihodkov nad odhodki v skladu z Zakonom 

o lekarniški dejavnosti. 
• 14. člen; Svet zavoda predlaga ustanoviteljici …. , doda se »lahko« predlaga … 
• 5. člen; Peti odstavek: Imenovanje predstavnika pacientov; Opredeliti postopek 

imenovanja! 
 



Predlog  
SKLEPA: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline – prava 
obravnava, s predlaganimi pripombami. 
 
 
 
 
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 



Na podlagi 3. Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – 
ZJZP), prvega odstavka 27. člena, 30. člena in 31. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 85/16) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07, ) je Občinski 
svet Občine Mozirje na ____ redni seji dne _______ sprejel  

 
 

O D L O K  o spremembah in dopolnitvah odloka    
o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti Zgornje Savinjske 

doline  
 
 

1. člen 
 

V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00)  se v drugem odstavku 1. člena besedilo Gornji Grad nadomesti z 
besedilom Solčava. 
 
  
 

2.  člen  
 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se drugi člen dopolni tako, da odslej glasi: 
 
Ustanovitelj zavoda je Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. 
 

 
3. člen 

 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 5. člen  spremeni, tako da se glasi : 

(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju občin Mozirje, 
Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava.  

(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti na različnih lokacijah ima zavod tri organizacijske 
enote: Lekarna MOZIRJE, Lekarniška podružnica LJUBNO OB SAVINJI in lekarniška podružnica 
NAZARJE.  

(3) Lekarna, podružnica lekarne ali priročna zaloga zdravil se ustanovi oziroma organizira 
v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost. Zavod organizira podružnico lekarne ali 
priročno zalogo zdravil z dovoljenjem občine, na območju katere se ustanavlja podružnica 
lekarne oziroma organizira priročna zaloga zdravil.  

(4) Organizacijske enote niso pravne osebe  in lahko nastopajo v pravnem prometu v 
imenu in za račun zavoda, pri čemer v pravnem prometu poleg svojega naziva obvezno 
uporabljajo tudi ime zavoda. Posamezno organizacijsko enoto v pravnem prometu zastopa 
vodja v okviru svojih pooblastil.  

 (5) Zavod ima lahko v okviru ene od organizacijskih enot zavoda organizirano spletno 
lekarno.  

(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega zavoda določa statut zavoda.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/undefined/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-lekarna-ajdovscina/#SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/undefined/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-lekarna-ajdovscina/#SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/undefined/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-lekarna-ajdovscina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/undefined/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2612/odlok-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-lekarna-ajdovscina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen


4.    člen 
 
 V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 6. člen  spremeni, tako da se glasi : 
 
 (1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero 
se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z 
zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in obsega:  

– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,  
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,  
– farmacevtsko obravnavo pacienta,  
– dejavnost farmacevta svetovalca,  
– farmacevtsko intervencijo,  
– storitve telefarmacije,  
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,  
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,  
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,  
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,  
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje 

z odpadnimi zdravili,  
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, 

smiselno in varno uporabo.  
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem 

okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:  
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,  

     -- pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,  
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,  
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,  
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,  
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,  
– pedagoško in izobraževalno dejavnost,  
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,  
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,  
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.  

      (3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.  
(4) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v: 
 
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki 
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi 

pripomočki 
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi 

izdelki 
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu 
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 
20.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin 
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 



63.120 Obratovanje spletnih portalov 
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 
 

6. člen  
 
  
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 8. člen  spremeni, tako da se glasi : 

 
 (1) Javni zavod nadzoruje in upravlja Svet zavoda.  
(2) Svet zavoda ima sedem članov in je sestavljen iz predstavnikov:  
 

– ustanoviteljica: dva člana,  

– zaposlenih v zavodu:  trije člani,  

– pacientov: en član,  

– Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
   Slovenije:  en član.  

 
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom.  
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Volitve so 

veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili 
največ glasov delavcev, ki so volili.  

(5) Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda, na območju katere ima zavod 
sedež, na podlagi izvedenega javnega poziva.  

(6) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem.  
 

7. člen  
 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 9. člen spremeni, tako da se glasi: 
 
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni 
oziroma imenovani. Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov 
sveta zavoda.  
 

8. člen  
 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 10. člen spremeni, tako da se glasi: 
 

(1) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom zavoda, in sicer:  
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,  
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– obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanoviteljici v 
sprejetje,  

– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega 
in letnega načrta zavoda,  

– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,  
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,  
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja 

lekarniško dejavnost,  
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,  
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,  
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,  
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,  
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,  
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri 

poslovodenju,  
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,  
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško 

dejavnost,  
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,  
– s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja, 
--  podaja soglasje k načrtu investicij in k razvoju lekarniške dejavnosti,  
– sprejema statut zavoda,  
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih 

predpisov, če ni določeno drugače,  
– ustanoviteljici predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda,  
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,  
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom javnega zavoda.  

 
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica 

članov sveta zavoda.  
(3) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih 

članov, razen če ni za posamezne odločitve predvidena drugačna večina. Svet zavoda lahko 
veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.  
 

 
9.    člen  

 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 11. člen spremeni, tako da se glasi: 
 
 
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda 
in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. Direktor je hkrati vodja organizacijske 
enote Lekarna Mozirje in prav tako opravlja poklic magistra farmacije z licenco.  
 

10 člen  
 

V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 12. člen spremeni, tako da se glasi: 
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 Direktorja imenuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi javnega razpisa ter s 
soglasjem ustanoviteljice.  
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske 
smeri ali končan enovit magistrski študij Farmacije, veljavno licenco za izvajanje lekarniške 
dejavnosti, ima 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti, ima izkušnje s področja 
vodenja in upravljanja ter izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in predloži program razvoja 
zavoda.  
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.  
Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljice.  

 
 

11. člen  
 

V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 13. člen spremeni, tako da se glasi: 

 
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge: 

– organizira delo in poslovanje,  
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja  
   poročila o delu in poslovanju zavoda,  
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu,  
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,  
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,  
– izvršuje odločitve sveta zavoda,  
– določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju 

delavcev k določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,  
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,  
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih 

delavcev,  
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanju 

lekarniške dejavnosti,  
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja zdravil, medicinskih 

pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,  
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom.  

 
 

12. člen  
 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se 14. člen spremeni, tako da se glasi: 
 

(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih sredstev:  
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci 

zdravstvenih zavarovanj,  
– s plačili iz proračunskih sredstev,  
– iz sredstev ustanoviteljice oziroma iz namenskih sredstev za izvajanje in razvoj 

lekarniške dejavnosti,  
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga 

in storitev,  
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– iz drugih poslovnih razmerij,  
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z 

zakoni.  
(2) Ustanoviteljica zagotavljata sredstva za dogovorjene obveznosti in programe. 

Ustanoviteljica je dolžna zagotoviti zavodu sredstva za njegov razvoj in investicijska vlaganja 
v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške dejavnosti na svojem območju.  
 

 
13.   člen  

 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se  doda 14. a. člen in se glasi: 

 (1) Ustanoviteljica zagotavljata zavodu finančno in stvarno premoženje v obsegu in 
vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja zavoda na dan 31. 12. 2017.  

(2) Zavod upravlja s premoženjem, ki je last ustanoviteljice in s premoženjem, ki ga 
ustanoviteljica prenese v last zavoda. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja, oziroma je premoženje zagotovila.  

(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, uporablja pa ga na način, kot to določata 
zakon in ta odlok. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega 
gospodarja v interesu ustanoviteljice. Zavod ne more razpolagati z nepremičnim 
premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja ustanoviteljice, ki je zagotovila premoženje. 
Zavod lahko pridobiva v last nove nepremičnine, ki so potrebne za izvajanje njegove 
dejavnosti, s soglasjem ustanoviteljice.  

14. člen  
 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se  15. člen spremeni, tako da se glasi: 
 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:  

– solventno in likvidno poslovanje zavoda,  
– investicije v prostor in opremo zavoda,  
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.  
(2) Svet zavoda lahko predlaga ustanoviteljici, da se del presežka prihodkov nad odhodki 

zavoda iz zasebnih sredstev nakaže ustanoviteljici, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno 
poslovanje zavoda. Ta sredstva sme ustanoviteljica uporabiti izključno za izvajanje 
zdravstvene dejavnosti.  
 

15. člen  
 
 V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se  16. člen spremeni, tako da se glasi: 
 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. 
 

16. člen  
 

V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se  23. člen spremeni, tako da se glasi: 
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Ustanoviteljica:  
- sprejme akt o ustanovitvi javnega zavoda, 
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja oziroma direktorice (v nadaljnjem 

besedilu: direktor), 
- imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda, 
- odloča o presežku prihodkov nad odhodki v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti, 
- daje soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem javnega zavoda. 

 
17. člen  

  
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se  26. člen spremeni, tako da se glasi: 
 
 Zavod:  

– poroča ustanoviteljici o svojem poslovanju vsaj enkrat letno,  
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte,  
– pripravlja program dela in finančni načrt,  
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljice za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,  
– med letom obvešča ustanoviteljico o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda,  
– zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke za spremljanje poslovanja in izvajanja 

dejavnosti ter v statistične namene, v skladu z zakonom.  
 

 
18. člen  

 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se doda 26.a.  člen in se glasi: 

 
(1 ) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se 
uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. 
(2) Splošne akte sprejme Svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri 
sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda. 
 
 

19. člen  
  

 
V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se doda 26.b.  člen in se glasi: 
 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in 
odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.  
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda.  

 
20. člen  

 
 V  Odloku   o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti  Zgornje Savinjske doline            
(Ur. l. RS 65/97 in 6/00) se doda 26.c.  člen in se glasi: 
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(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom 
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.  
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo 
določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.  

 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

21. člen 

Vse ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene. 

 
(objava in začetek veljavnosti)  

 
 

22. člen  
 
 
Ta odlok se objavi v _________________ in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 
 
 Mozirje, __________  

 
 
 

 
ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00__/2018 
Datum:   23.07.2018 
 
 
K 6. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda za turizem kulturo, šport in mladino 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: 
Občinski svet Občine Mozirje je že na svoji 20. redni seji dne 27.03.2018 sprejel sklep o 
prenehanju zavoda JZ TKŠM MOZIRJE in prenosu premoženja, obveznosti in pravic zavoda 
na ustanoviteljico Občino Mozirje (smiselno sklep o prenehanju zavoda po skrajšanem 
postopku brez likvidacije). 
Odločitev je bila preuranjena, saj za takšno odločitev in uspešno izvedbo postopka izbrisa 
zavoda po skrajšanem postopku brez likvidacije iz sodnega registra ni bilo pravne podlage. 
Zakon o zavodih namreč v 54. členu, kjer so taksativno našteti možni načini prenehanja zavoda, 
ne določa, da lahko zavod po odločitvi ustanovitelja preneha po skrajšanem postopku brez 
likvidacije. Določa pa, da lahko preneha v drugih primerih, predvidenih z aktom o ustanovitvi. 
Na podlagi tega določila Zakona o zavodih pristojno registrsko sodišče dopušča možnost, da 
lahko zavod preneha tudi na podlagi sklepa ustanovitelja o prenehanju zavoda po skrajšanem 
postopku brez likvidacije, če je takšna možnost prenehanja zavoda predhodno izrecno določena 
v aktu o ustanovitvi. 
Ker veljavni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine 
Mozirje(Uradni list RS št. 24/06, 61/06, 137/06, 31/07, 109/07 in 51/09) nima določb o 
prenehanju zavoda in s tem tudi ne izrecno predvidene možnosti prenehanja zavoda po 
skrajšanem postopku brez likvidacije, je s spremembo odloka najprej potrebno sprejeti pravno 
podlago, da bi kasneje, po uveljavitvi odloka, lahko občinski svet na eni od naslednjih sej 
veljavno sprejel še sklep o prenehanju zavoda po skrajšanem postopku brez likvidacije. 
Na podlagi sprejetega odloka ter kasneje sprejetega sklepa o prenehanju zavoda po skrajšanem 
postopku brez likvidacije in izjave ustanoviteljice, da ima zavod poplačane vse obveznosti, 
urejena vsa razmerja z delavci in da ustanoviteljica prevzema obveznost plačila morebitnih 
preostalih obveznosti zavoda, na kateri mora biti podpis župana kot zakonitega zastopnika 
ustanoviteljice notarsko overjen, bo šele mogoče vložiti predlog za izbris zavoda iz sodnega 
registra brez izvedbe postopka likvidacije zavoda.  
Druga možnost je sprejetje sklepa o likvidaciji zavoda in izvedba likvidacijskega postopka, 
smiselno po določbah ZGD-1 (drugi odst. 54. člena Zakona o zavodih). 
 



Tematiko je obravnavala Statutarno pravna komisija in predlagala naslednje  
SKLEPE: 
1. Občinski svet občine Mozirje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda za turizem kulturo, šport in mladino Mozirje v predlaga 
ni obliki in vsebini - prva obravnava. 

2. Občinski svet občine Mozirje sprejme Sklep o prenehanju JZ TKŠM po skrajšanem 
postopku. 

3. Občinski svet občine Mozirje sprejme Izjavo o poravnavi obveznosti JZ TKŠM. 
 
 
 
 
 

Pripravil: 
Ivo Glušič 
 

Priloga:  
• Sprememba Odloka 
• Izjava 
• Sklep 

 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07, ) je Občinski svet 
Občine Mozirje na ____ redni seji dne _______ sprejel  
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem,  

kulturo, šport in mladino Mozirje 
 

1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje (Uradni 
list RS št. 24/06, 61/06, 137/06, 31/07, 109/07 in 51/09) se doda novo poglavje X. in spremeni 
besedilo 40. člena odloka tako, da se glasi: 
»X. PRENEHANJE DELOVANJA ZAVODA 

40. člen 
Zavod lahko preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali na podlagi sklepa ustanoviteljice. 
 
Zavod lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije na podlagi sklepa 
ustanoviteljice o prenehanju zavoda po skrajšanem postopku brez likvidacije in izjave 
ustanoviteljice, da ima zavod poplačane vse obveznosti, urejena vsa razmerja z delavci in da 
ustanoviteljica prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti zavoda, na kateri 
mora biti podpis župana kot zakonitega zastopnika ustanoviteljice notarsko overjen. 
V primeru prenehanja zavoda preidejo vsa sredstva in inventar zavoda v last ustanoviteljice.« 
 

2. člen 
Dosedanje poglavje X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE postane poglavje XI. 
 
Dosedanja 40. člen in 41. člen se preštevilčita in postaneta 41. člen in 42. člen. 
 

3. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene. 
 

4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati __________ po 
objavi. 
 
Številka: ____________ 
Mozirje, dne ______________ 
 
 

Župan 
Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik 
 

  
  



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07, ) je Občinski svet 
Občine Mozirje na ____ redni seji dne _______ sprejel  
 
 
 

S K L E P 
 
 
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, ŠPORT IN MLADINO MOZIRJE, s sedežem 
v Mozirju in s poslovnim naslovom Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična št. 
2228572000, katerega ustanoviteljica je Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, matična 
št.5883849000, p r e n e h a   po skrajšanem postopku brez likvidacije. 
 
Premoženje zavoda, ki bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem zavoda 
ter izbrisom iz registra, postane last ustanoviteljice. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati __________ po 
objavi. 
 
 
 
Številka: ____________ 
 
Mozirje, dne ______________ 
 

Župan 
Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik 
 



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07, ) je Občinski svet 
Občine Mozirje na ____ redni seji dne _______ sprejel  
 
 
 

IZJAV O 
 
 
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, ŠPORT IN MLADINO MOZIRJE, s sedežem 
v Mozirju in s poslovnim naslovom Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična št. 
2228572000, katerega ustanoviteljica je Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, matična 
št. 5883849000, ima poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja z delavci.  
 
Ustanoviteljica Občina Mozirje prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti 
zavoda. 
 
 
 
Številka: ______________ 
 
Mozirje, dne _________________________ 

 
 
 

Župan 
Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0004/2018 
Datum:    23.7.2018 
 
 
 
K  7.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Realizacija proračuna januar - junij  2018;  - poročilo 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) in 16. člena statuta Občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 11/2007), je župan občine je dolžan o polletnem poslovanju oz. 
izvrševanju proračuna poročati Občinskemu svetu. 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
1. poročilo o realizaciji:  

- Prejemki   : 1.578.883,40 EUR 
- Izdatki    : 1.417.941,93 EUR 
- Presežek ali primanjkljaj :    160.941.47 EUR 
- Zadolževanje  :  / 
- Ocena realizacije  :  

- Prihodki so bili realizirani v višini 1.578.883,40 EUR in glede na sprejeti 
proračun so bili realizirani 46,1%. 

- Odhodki so bili realizirani v višini 1.417.941,93 EUR in glede na sprejeti 
proračun so bili realizirani 43,4%. 

- Stanje dolga do dobaviteljev: 
30.6.2018  ZAPADLO NEZAPADLO   SKUPAJ 
DOBAVITELJI 293.359,52 128.840,58 422.200,10 
DO EKN 0,00 74.506,01 74.506,01 
SKUPAJ 293.359,52 203.346,59 496.706,11 

- Stanje dolgoročnih kreditov: 
KREDITI 31.12.2018 28.2.2018 30.6.2018 
A BANKA 1.417.216,00 1.393.595,74 1.346.355,22 
NLB 400.000,00 400.000,00 389.743,60 
MGRT 2016 76.532,00 76.532,00 76.532,00 
MGRT 2017 76.532,00 76.532,00 76.532,00 
SKUPAJ 1.970.280,00 1.946.659,74 1.889.162,82 



 
2. podatki o veljavnem proračunu: 

- vključitvi novih obveznosti v proračun: ni novih postavk 
- plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let: V zapadlih obveznostih, je za 

22.900 EUR obveznosti, ki so v sporu in 53.587,58 EUR obveznosti, ki 
zadevajo sosednji občini pri skupni investiciji v CČN  

- uporaba sredstev proračunske rezerve: 37.263,62 EUR (tabela v prilogi) 
- prerazporejanju proračunskih sredstev:  V tabeli:  "veljavni proračun" 
- spremembi neposrednih uporabnikov med letom: __/___________ 
- izdanih in unovčenih poroštvih: ___/__________ 
- izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev: ____/_________ 

 
3. razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Na strani prihodkov se beleži največji izpad na strani: 
- in transfernih - namenskih sredstev za investicije (plazovi) 
Na strani odhodkov se beleži največji odmik na strani: 
- Cestna infrastruktura  

 
4. predlog potrebnih ukrepov 

- Župan v okviru pooblastil v drugem polletju prerazporedi proračunska 
sredstva znotraj neposrednega proračunskega uporabnika. 

- V drugem polletju ni novih investicij. Gradnja TICa se načrtuje konec leta 
2018 

- Ker se je z najetjem kredita za upravljanje z dolgom zmanjšala letna 
anuiteta za cca. 100.000 EUR, se bo iz tega naslova povečala likvidnost in 
bo namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti. 

- Obseg investicij je zmanjšan na minimum, v proračunu za leto 2018 so 
zajete le investicije, ki so sofinancirane s strani EU ali RS ( Turistična 
infrastruktura, DC Šmihelska cesta). 

- Vsaka investicijska obveznost se predhodno usklajuje tako, da jo bo 
mogoče pokriti v zakonitem roku 30 dni 

 
Gradivo za razpravo n vsebuje: 
1. Splošni del proračuna. Prikazani so prihodki in odhodki do nivoja podkonta.  
2. Posebni del proračuna. Prikazani so odhodki po posameznih področjih, njihovih 

programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta. 
 
Obravnava: 
Polletno poročilo je obravnaval Odbor za gospodarstvo in proračun Občine Mozirje 
predlagal naslednje: 
- Pri obveznostih do dobaviteljev so še vedno nad 30 dni. Občinska uprava naj 

postori vse, da se v tekočem letu obveznosti nad 30 dni odpravijo. 
- Cca 50.00 EUR zapadlih obveznosti je na račun občine Rečica in Nazarje (za 

CČN). 20.00 EUR pa je v sporu. 
- Nekaj postavk v sprejetem proračunu je prekoračenih. Iz navedenega razloga je 

župan v okviru pooblastil prerazporejal pravice do porabe sredstev. Spremembe 
so razvidne iz stolpca "veljavni proračun". 

 
 
Pripravil:   Bernarda Finkšt, Ivo Glušič 





REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2018

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.578.883,403.425.773,003.425.773,00 46,10,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.487.483,933.024.273,003.024.273,00 49,20,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.362.500,442.799.772,002.799.772,00 48,70,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.241.448,002.482.872,002.482.872,00 50,00,00

7000 Dohodnina 1.241.448,002.482.872,002.482.872,00 50,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.241.448,002.482.872,002.482.872,00 50,00,00

703 Davki na premoženje 82.742,89227.900,00227.900,00 36,30,00

7030 Davki na nepremičnine 49.072,90175.400,00175.400,00 28,00,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 481,813.500,003.500,00 13,80,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 928,685.500,005.500,00 16,90,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 54,060,000,00 ---0,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 24.006,4980.000,0080.000,00 30,00,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 23.492,5285.000,0085.000,00 27,60,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 109,341.400,001.400,00 7,80,00

7031 Davki na premičnine 118,960,000,00 ---0,00

703100 Davek na vodna plovila 118,960,000,00 ---0,00

7032 Davki na dediščine in darila 17.761,3615.000,0015.000,00 118,40,00

703200 Davek na dediščine in darila 17.724,7315.000,0015.000,00 118,20,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 36,630,000,00 ---0,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 15.789,6737.500,0037.500,00 42,10,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 2.079,187.500,007.500,00 27,70,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 13.710,4930.000,0030.000,00 45,70,00
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704 Domači davki na blago in storitve 36.126,8689.000,0089.000,00 40,60,00

7044 Davki na posebne storitve 0,002.000,002.000,00 0,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 0,002.000,002.000,00 0,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 36.126,8687.000,0087.000,00 41,50,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 18.635,3742.000,0042.000,00 44,40,00

704704 Turistična taksa 11.693,4530.000,0030.000,00 39,00,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 4.097,006.000,006.000,00 68,30,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 1.701,049.000,009.000,00 18,90,00

706 Drugi davki in prispevki 2.182,690,000,00 ---0,00

7060 Drugi davki in prispevki 2.182,690,000,00 ---0,00

706099 Drugi davki in prispevki 2.182,690,000,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 124.983,49224.501,00224.501,00 55,70,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 57.471,75145.501,00145.501,00 39,50,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,001,001,00 0,00,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 0,001,001,00 0,00,00

7103 Prihodki od premoženja 57.471,75145.500,00145.500,00 39,50,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 8.403,6115.000,0015.000,00 56,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 8.845,1115.000,0015.000,00 59,00,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 40.170,02114.000,00114.000,00 35,20,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 0,001.000,001.000,00 0,00,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 53,01500,00500,00 10,60,00

711 Takse in pristojbine 1.761,423.000,003.000,00 58,70,00

7111 Upravne takse in pristojbine 1.761,423.000,003.000,00 58,70,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 1.761,423.000,003.000,00 58,70,00

712 Globe in druge denarne kazni 3.261,256.000,006.000,00 54,40,00

7120 Globe in druge denarne kazni 3.261,256.000,006.000,00 54,40,00

712001 Globe za prekrške 240,001.000,001.000,00 24,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.021,255.000,005.000,00 60,40,00

714 Drugi nedavčni prihodki 62.489,0770.000,0070.000,00 89,30,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 62.489,0770.000,0070.000,00 89,30,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 59.565,5660.000,0060.000,00 99,30,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 2.923,5110.000,0010.000,00 29,20,00
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,0040.000,0040.000,00 0,00,00

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

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

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

73 PREJETE DONACIJE 4.900,0030.000,0030.000,00 16,30,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.900,0030.000,0030.000,00 16,30,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 4.900,0030.000,0030.000,00 16,30,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 4.900,0030.000,0030.000,00 16,30,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 86.499,47331.500,00331.500,00 26,10,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 86.499,47331.500,00331.500,00 26,10,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 73.080,04306.000,00306.000,00 23,90,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 59.985,77280.000,00280.000,00 21,40,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 13.094,2726.000,0026.000,00 50,40,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 13.419,4325.500,0025.500,00 52,60,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 13.419,4315.000,0015.000,00 89,50,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,0010.500,0010.500,00 0,00,00

Stran 3 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.417.941,933.268.112,873.268.112,87 43,40,00

40 TEKOČI ODHODKI 591.111,15980.524,51990.309,87 60,3-9.785,36

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 117.497,19241.120,00241.120,00 48,70,00

4000 Plače in dodatki 95.249,56201.230,00201.230,00 47,30,00

400000 Osnovne plače 88.068,37187.300,00187.300,00 47,00,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 6.688,5213.000,0013.000,00 51,50,00

400004 Drugi dodatki 492,67930,00930,00 53,00,00

4001 Regres za letni dopust 6.742,327.340,007.340,00 91,90,00

400100 Regres za letni dopust 6.742,327.340,007.340,00 91,90,00

4002 Povračila in nadomestila 3.983,509.600,009.600,00 41,50,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.492,108.150,008.150,00 42,90,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 491,401.450,001.450,00 33,90,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.456,8811.100,0011.100,00 49,20,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.456,8811.100,0011.100,00 49,20,00

4004 Sredstva za nadurno delo 362,47350,00350,00 103,60,00

400400 Sredstva za nadurno delo 362,47350,00350,00 103,60,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 5.702,4611.500,0011.500,00 49,60,00

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 5.702,4611.500,0011.500,00 49,60,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.843,0335.797,0035.797,00 49,90,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.970,7318.850,0018.850,00 47,60,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.970,7318.850,0018.850,00 47,60,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.180,2014.900,0014.900,00 48,20,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6.643,9613.800,0013.800,00 48,10,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 536,241.100,001.100,00 48,80,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 60,70133,00133,00 45,60,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 60,70133,00133,00 45,60,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 101,20214,00214,00 47,30,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 101,20214,00214,00 47,30,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.530,201.700,001.700,00 90,00,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.530,201.700,001.700,00 90,00,00
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402 Izdatki za blago in storitve 405.503,08602.633,82600.918,00 67,31.715,82

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 54.943,7396.314,9295.440,00 57,1874,92

402000 Pisarniški material in storitve 2.228,577.000,007.000,00 31,80,00

402001 Čistilni material in storitve 15.305,0721.000,0021.000,00 72,90,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 5.511,127.000,007.000,00 78,70,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.582,605.000,005.000,00 71,70,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.128,296.000,006.000,00 52,10,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.412,7910.500,0010.500,00 70,60,00

402007 Računalniške storitve 6.890,1616.500,0016.500,00 41,80,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.933,885.200,005.200,00 37,20,00

402009 Izdatki za reprezentanco 4.316,605.824,925.000,00 74,1824,92

402099 Drugi splošni material in storitve 4.634,6512.290,0012.240,00 37,750,00

4021 Posebni material in storitve 987,634.200,004.200,00 23,50,00

402100 Uniforme in službena obleka 137,13940,00800,00 14,6140,00

402108 Drobni inventar 63,30300,00300,00 21,10,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 787,202.960,003.100,00 26,6-140,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60.132,80101.037,00101.037,00 59,50,00

402200 Električna energija 20.142,2934.000,0034.000,00 59,20,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 28.692,7342.500,0042.500,00 67,50,00

402203 Voda in komunalne storitve 3.425,748.700,008.700,00 39,40,00

402204 Odvoz smeti 2.980,427.200,007.200,00 41,40,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.004,213.500,003.500,00 57,30,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.887,414.137,004.137,00 69,80,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,001.000,001.000,00 0,00,00

4023 Prevozni stroški in storitve 820,752.340,002.340,00 35,10,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 399,401.600,001.600,00 25,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 97,60300,00300,00 32,50,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 104,54140,00140,00 74,70,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 219,21300,00300,00 73,10,00

4024 Izdatki za službena potovanja 551,561.850,001.850,00 29,80,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0,00100,00100,00 0,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 551,561.750,001.750,00 31,50,00

4025 Tekoče vzdrževanje 168.348,39289.030,00289.030,00 58,30,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.834,9715.300,0015.300,00 57,70,00

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

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,007.000,007.000,00 0,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.470,897.330,007.330,00 88,30,00
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 690,232.000,002.000,00 34,50,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.598,834.000,004.000,00 40,00,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 150.753,47252.800,00252.800,00 59,60,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.648,9621.270,0021.270,00 59,50,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,002.300,002.300,00 0,00,00

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 727,851.670,001.670,00 43,60,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.180,4812.500,0012.500,00 65,40,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,003.000,003.000,00 0,00,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.740,631.800,001.800,00 207,80,00

4027 Kazni in odškodnine 1.840,901.841,901.001,00 100,0840,90

402799 Druge odškodnine in kazni 1.840,901.841,901.001,00 100,0840,90

4029 Drugi operativni odhodki 105.228,3684.750,0084.750,00 124,20,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00800,00800,00 0,00,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 950,182.000,002.000,00 47,50,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.750,001.750,00 71,40,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.685,504.000,004.000,00 42,10,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 14.536,2530.300,0030.300,00 48,00,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.929,7410.000,0010.000,00 69,30,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.418,752.500,002.500,00 56,80,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 934,382.000,002.000,00 46,70,00

402931 Plačila bančnih storitev 0,00500,00500,00 0,00,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.113,61700,00700,00 159,10,00

402999 Drugi operativni odhodki 76.409,9530.200,0030.200,00 253,00,00

403 Plačila domačih obresti 12.856,3837.688,8737.688,87 34,10,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 12.718,0530.148,8727.088,87 42,23.060,00

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

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 12.718,0530.048,8726.988,87 42,33.060,00

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 138,33140,003.200,00 98,8-3.060,00

403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 138,33140,003.200,00 98,8-3.060,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,007.400,007.400,00 0,00,00

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 0,002.400,002.400,00 0,00,00

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,005.000,005.000,00 0,00,00
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409 Rezerve 37.411,4763.284,8274.786,00 59,1-11.501,18

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0024.841,8236.343,00 0,0-11.501,18

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0024.841,8236.343,00 0,0-11.501,18

4091 Proračunska rezerva 37.263,4237.243,0037.243,00 100,10,00

409100 Proračunska rezerva 37.263,4237.243,0037.243,00 100,10,00

4093 Sredstva za posebne namene 148,051.200,001.200,00 12,30,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 148,051.200,001.200,00 12,30,00

41 TEKOČI TRANSFERI 553.578,271.292.957,161.287.864,00 42,85.093,16

410 Subvencije 9.577,8749.800,0049.800,00 19,20,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 944,821.800,001.800,00 52,50,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 944,821.800,001.800,00 52,50,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.633,0548.000,0048.000,00 18,00,00

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 0,0012.000,0012.000,00 0,00,00

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

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 1.147,9920.000,0020.000,00 5,70,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.485,0614.000,0014.000,00 53,50,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 141.363,99278.295,64278.000,00 50,8295,64

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4.000,006.600,006.600,00 60,60,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 4.000,006.600,006.600,00 60,60,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.200,003.000,003.000,00 40,00,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.200,003.000,003.000,00 40,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 136.163,99268.695,64268.400,00 50,7295,64

411900 Regresiranje prevozov v šolo 41.984,9691.000,0091.000,00 46,10,00

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 35.090,8070.000,0070.000,00 50,10,00

411920 Subvencioniranje stanarin 11.048,1724.000,0024.000,00 46,00,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 21.171,5438.000,0038.000,00 55,70,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 26.868,5245.595,6445.300,00 58,9295,64

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.024,52107.037,52102.240,00 30,94.797,52

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.024,52107.037,52102.240,00 30,94.797,52

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 33.024,52107.037,52102.240,00 30,94.797,52

Stran 7 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

413 Drugi tekoči domači transferi 369.611,89857.824,00857.824,00 43,10,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.176,5136.000,0036.000,00 42,20,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 15.176,5136.000,0036.000,00 42,20,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 354.435,38821.824,00821.824,00 43,10,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 229.692,59544.962,00544.962,00 42,20,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 35.872,3273.382,0073.382,00 48,90,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 87.119,63199.885,00199.885,00 43,60,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.750,843.595,003.595,00 48,70,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 222.635,01894.696,20890.004,00 24,94.692,20

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 222.635,01894.696,20890.004,00 24,94.692,20

4202 Nakup opreme 603,853.500,003.500,00 17,30,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 603,852.000,002.000,00 30,20,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,001.500,001.500,00 0,00,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 87.296,83591.002,00591.002,00 14,80,00

420401 Novogradnje 62.017,22525.889,00525.889,00 11,80,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.279,6165.113,0065.113,00 38,80,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.824,57131.832,76131.500,00 42,3332,76

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 55.824,57131.832,76131.500,00 42,3332,76

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 860,006.001,006.001,00 14,30,00

420600 Nakup zemljišč 860,006.001,006.001,00 14,30,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 78.049,76162.360,44158.001,00 48,14.359,44

420800 Študija o izvedljivosti projekta 19.480,1954.001,0054.001,00 36,10,00

420801 Investicijski nadzor 0,002.000,002.000,00 0,00,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 58.569,57106.359,44102.000,00 55,14.359,44

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.617,5099.935,0099.935,00 50,70,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 50.000,0067.700,0067.700,00 73,90,00

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

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

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

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

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,003.000,003.000,00 0,00,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,003.000,003.000,00 0,00,00

Stran 8 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 617,5032.235,0032.235,00 1,90,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5032.235,0032.235,00 1,90,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5032.235,0032.235,00 1,90,00

Stran 9 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

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

157.660,13 160.941,47157.660,13 102,10,00

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

195.349,00 173.797,85195.349,00 89,00,00

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

750.791,33 342.794,51746.099,13 45,74.692,20

Stran 10 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

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

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00

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

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

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

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

Stran 11 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

202 - RE06

realizacija 1-6

2018
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2018

(2)-(1)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,0052.415,0052.415,00 0,00,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,0052.415,0052.415,00 0,00,00

500 Domače zadolževanje 0,0052.415,0052.415,00 0,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,0052.415,0052.415,00 0,00,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 0,0052.415,0052.415,00 0,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 85.368,46210.075,13210.075,13 40,60,00

55 ODPLAČILA DOLGA 85.368,46210.075,13210.075,13 40,60,00

550 Odplačila domačega dolga 85.368,46210.075,13210.075,13 40,60,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 81.117,18198.100,00198.100,00 41,00,00

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,000,001.000,00 ----1.000,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 81.117,18198.100,00197.100,00 41,01.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 4.251,2811.975,1311.975,13 35,50,00

550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti 0,003.575,130,00 0,03.575,13

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 0,008.400,008.400,00 0,00,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 4.251,280,000,00 ---0,00

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 0,000,003.575,13 ----3.575,13

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

0,00 75.573,010,00 ---0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -157.660,13 -85.368,46-157.660,13 54,20,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -157.660,13 -160.941,47-157.660,13 102,10,00

8.163,14XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 8.163,1415.498,18

Stran 12 od 12



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2010 Občinski svet 21.912,9230.860,0030.860,00 71,00,00

21.912,9201 POLITIČNI SISTEM 30.860,0030.860,00 71,00,00

21.912,920101 Politični sistem 30.860,0030.860,00 71,00,00

21.912,9201019001 Dejavnost občinskega sveta 30.860,0030.860,00 71,00,00

5.252,0201019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.000,006.000,00 87,50,00(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 0,00,00

5.252,02402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.000,005.000,00 105,00,00

5.750,0001019005 Politične stranke 9.610,009.610,00 59,80,00(N)

5.750,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.610,009.610,00 59,80,00

7.534,3301019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 83,70,00(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 0,00,00

7.534,33402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.000,008.000,00 94,20,00

3.376,5701019014 Občinski praznik 6.250,006.250,00 54,00,00(N)

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

2.126,57402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 42,50,00

Stran: 1 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 1.749,9017.300,0017.300,00 10,10,00

1.749,9001 POLITIČNI SISTEM 17.300,0017.300,00 10,10,00

1.749,900101 Politični sistem 17.300,0017.300,00 10,10,00

1.749,9001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.300,0017.300,00 10,10,00

0,0001019006 Volitve 15.000,0015.000,00 0,00,00(N)

0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.000,0015.000,00 0,00,00

1.749,9001019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 76,10,00(N)

1.749,90402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 76,10,00

Stran: 2 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2030 Župan 67.920,49124.114,82135.616,00 54,7-11.501,18

30.509,0201 POLITIČNI SISTEM 60.830,0060.830,00 50,20,00

30.509,020101 Politični sistem 60.830,0060.830,00 50,20,00

30.509,0201019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.830,0060.830,00 50,20,00

29.813,7601019007 Plače 58.330,0058.330,00 51,10,00(N)

17.479,94400000 Osnovne plače 35.000,0035.000,00 49,90,00

1.600,06400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.000,003.000,00 53,30,00

842,79400100 Regres za letni dopust 600,00600,00 140,50,00

425,92400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 50,10,00

5.702,46400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 49,60,00

1.688,58401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 49,70,00

1.251,66401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 50,10,00

101,10401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 48,10,00

11,46401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 38,20,00

19,08401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 47,70,00

211,70401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 200,00200,00 105,90,00

479,01402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 47,90,00

695,2601019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 27,80,00(N)

513,02402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 25,70,00

182,24402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 36,50,00

37.411,4723 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 63.284,8274.786,00 59,1-11.501,18

37.411,472302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.443,0038.443,00 97,30,00

37.411,4723029001 Rezerva občine 38.443,0038.443,00 97,30,00

37.411,4723029001 Rezerva 38.443,0038.443,00 97,30,00(N)

37.263,42409100 Proračunska rezerva 37.243,0037.243,00 100,10,00

148,05409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 12,30,00

Stran: 3 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 24.841,8236.343,00 0,0-11.501,18

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 24.841,8236.343,00 0,0-11.501,18

0,0023039001 Rezervacije 24.841,8236.343,00 0,0-11.501,18(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 24.841,8236.343,00 0,0-11.501,18

Stran: 4 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2040 Uprava 199.781,39366.332,82364.617,00 54,51.715,82

199.781,3906 LOKALNA SAMOUPRAVA 366.332,82364.617,00 54,51.715,82

7.485,060601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 14.000,0014.000,00 53,50,00

7.485,0606019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 14.000,0014.000,00 53,50,00

7.485,0606019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 14.000,0014.000,00 53,50,00(N)

7.485,06410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 14.000,0014.000,00 53,50,00

192.296,330603 Dejavnost občinske uprave 352.332,82350.617,00 54,61.715,82

108.739,6706039001 Administracija občinske uprave 204.950,90204.110,00 53,1840,90

106.078,0206039002 Plače 200.770,00200.770,00 52,80,00(N)

70.588,43400000 Osnovne plače 139.400,00139.400,00 50,60,00

5.088,46400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 50,90,00

492,67400004 Drugi dodatki 930,00930,00 53,00,00

5.899,53400100 Regres za letni dopust 5.400,005.400,00 109,30,00

3.066,18400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 51,10,00

491,40400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 700,00700,00 70,20,00

5.456,88400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.100,0011.100,00 49,20,00

362,47400400 Sredstva za nadurno delo 350,00350,00 103,60,00

7.282,15401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.500,0013.500,00 53,90,00

5.392,30401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.000,0010.000,00 53,90,00

435,14401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 800,00800,00 54,40,00

49,24401200 Prispevek za zaposlovanje 90,0090,00 54,70,00

82,12401300 Prispevek za starševsko varstvo 150,00150,00 54,80,00

1.318,50401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.500,001.500,00 87,90,00

0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 0,00,00

72,55402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 9,70,00

820,7506039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 35,10,00(N)

399,40402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 25,00,00

97,60402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 32,50,00

104,54402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 74,70,00

219,21402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 73,10,00

Stran: 5 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

1.840,9006039007 Kazni in odškodnine 1.840,901.000,00 100,0840,90(N)

1.840,90402799 Druge odškodnine in kazni 1.840,901.000,00 100,0840,90

83.556,6606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 147.381,92146.507,00 56,7874,92

963,6206039009 Posebni material in storitve 1.100,001.100,00 87,60,00(N)

137,13402100 Uniforme in službena obleka 140,000,00 98,0140,00

63,30402108 Drobni inventar 300,00300,00 21,10,00

763,19402199 Drugi posebni materiali in storitve 660,00800,00 115,6-140,00

12.508,5506039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.637,0018.637,00 67,10,00(N)

3.112,88402200 Električna energija 5.500,005.500,00 56,60,00

2.803,58402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 112,10,00

1.165,39402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 58,30,00

717,32402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 47,80,00

1.821,97402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 60,70,00

2.887,41402206 Poštnina in kurirske storitve 4.137,004.137,00 69,80,00

9.905,9506039011 Tekoče vzdrževanje 13.600,0013.600,00 72,80,00(N)

3.112,72402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.300,003.300,00 94,30,00

1.882,21402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 81,80,00

690,23402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 34,50,00

1.598,83402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 40,00,00

2.621,96402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 131,10,00

1.196,6806039012 Najemnine in zakupnine 6.470,006.470,00 18,50,00(N)

727,85402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 43,60,00

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000,003.000,00 0,00,00

468,83402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.800,001.800,00 26,10,00

Stran: 6 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

19.873,5706039013 Drugi operativni stroški 39.000,0039.000,00 51,00,00(N)

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 800,00800,00 0,00,00

950,18402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 47,50,00

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,00500,00 0,00,00

1.685,50402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 42,10,00

6.929,74402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 69,30,00

1.418,75402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 56,80,00

934,38402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 46,70,00

0,00402931 Plačila bančnih storitev 500,00500,00 0,00,00

1.113,61402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 159,10,00

6.841,41402999 Drugi operativni odhodki 16.000,0016.000,00 42,80,00

603,8506039017 Nakup opreme 3.500,003.500,00 17,30,00(N)

603,85420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 30,20,00

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 0,00,00

38.504,4406039018 Pisarniški in splošni material 65.074,9264.200,00 59,2874,92(N)

2.228,57402000 Pisarniški material in storitve 5.000,005.000,00 44,60,00

7.846,08402001 Čistilni material in storitve 10.000,0010.000,00 78,50,00

2.815,52402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 70,40,00

3.582,60402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 71,70,00

3.128,29402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 52,10,00

7.412,79402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 70,60,00

6.890,16402007 Računalniške storitve 16.500,0016.500,00 41,80,00

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

3.803,58402009 Izdatki za reprezentanco 3.824,923.000,00 99,4824,92

552,85402099 Drugi splošni material in storitve 2.550,002.500,00 21,750,00

Stran: 7 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 322.620,10898.391,31894.031,87 35,94.359,44

22.042,1311 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 37.600,0037.600,00 58,60,00

0,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 0,00,00

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

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

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

0,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 0,00,00

0,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 0,00,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stran: 8 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

22.042,131104 Gozdarstvo 24.000,0024.000,00 91,80,00

22.042,1311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 24.000,0024.000,00 91,80,00

22.042,1311049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 24.000,0024.000,00 91,80,00(N)

22.042,13420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.000,0024.000,00 91,80,00

277.773,6013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 618.100,44613.741,00 44,94.359,44

277.773,601302 Cestni promet in infrastruktura 618.100,44613.741,00 44,94.359,44

180.093,4713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 287.240,00287.240,00 62,70,00

138.456,1413029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 240.000,00240.000,00 57,70,00(N)

138.456,14402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 240.000,00240.000,00 57,70,00

9.140,8513029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 91,40,00(N)

9.140,85402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 91,40,00

30.449,6813029003 Sanacija cest po neurjih 30.000,0030.000,00 101,50,00(N)

30.449,68420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 101,50,00

0,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 4.000,004.000,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 4.000,004.000,00 0,00,00

0,0013029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00700,00 0,00,00(N)

0,00402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 0,00,00

2.046,8013029006 Cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 80,60,00(N)

1.570,80413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.140,002.140,00 73,40,00

476,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00400,00 119,00,00

97.680,1313029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 325.860,44321.501,00 30,04.359,44

0,0013029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 50.000,0050.000,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000,0050.000,00 0,00,00

Stran: 9 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

5.502,2013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 115.000,00115.000,00 4,80,00(N)

0,00420401 Novogradnje 100.000,00100.000,00 0,00,00

5.502,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,0015.000,00 36,70,00

74.432,6613029068 Krožišče GAJ Mozirje 74.360,4470.001,00 100,14.359,44(N)

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 1,001,00 0,00,00

60.073,22420401 Novogradnje 60.000,0060.000,00 100,10,00

14.359,44420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.359,4410.000,00 100,04.359,44

0,0013029075 Cesta Lepa Njiva 3.000,003.000,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.000,00 0,00,00

14.473,4713029076 Obnova Praprotnikove ulice 30.000,0030.000,00 48,20,00(N)

14.473,47420800 Študija o izvedljivosti projekta 30.000,0030.000,00 48,20,00

3.271,8013029077 Parkirišča 25.000,0025.000,00 13,10,00(N)

3.271,80402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,000,00 ---0,00

0,00420401 Novogradnje 25.000,0025.000,00 0,00,00

0,0013029078 Krožišče Soteska 10.000,0010.000,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 7.000,007.000,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,003.000,00 0,00,00

0,0013129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,0018.500,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 18.500,0018.500,00 0,00,00

0,0013029004 Cestna razsvetljava 5.000,005.000,00 0,00,00

0,0013029073 JR menjava svetilk 5.000,005.000,00 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 0,00,00

Stran: 10 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

9.947,9914 GOSPODARSTVO 185.002,00185.002,00 5,40,00

1.147,991402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 20.000,0020.000,00 5,70,00

1.147,9914029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.000,0020.000,00 5,70,00

1.147,9914029003 Promocija občine Mozirje 20.000,0020.000,00 5,70,00(N)

1.147,99410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 20.000,0020.000,00 5,70,00

8.800,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 165.002,00165.002,00 5,30,00

8.800,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 165.002,00165.002,00 5,30,00

8.800,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 62,90,00(N)

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

4.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 48,00,00

0,0014139009 Turistična infrastruktura 151.002,00151.002,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 150.889,00150.889,00 0,00,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 113,00113,00 0,00,00

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 20.000,0020.000,00 0,00,00

0,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 20.000,0020.000,00 0,00,00

0,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 20.000,0020.000,00 0,00,00

0,0013029079 Most Ljubija 20.000,0020.000,00 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,0020.000,00 0,00,00

Stran: 11 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

12.856,3822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.688,8737.688,87 34,10,00

12.856,382201 Servisiranje javnega dolga 37.688,8737.688,87 34,10,00

12.856,3822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8737.688,87 34,10,00

12.856,3822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8737.688,87 34,10,00(N)

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

12.718,05403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 30.048,8726.988,87 42,33.060,00

138,33403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 140,003.200,00 98,8-3.060,00

0,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.400,002.400,00 0,00,00

0,00403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.000,005.000,00 0,00,00

Stran: 12 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 234.616,65407.274,76406.332,00 57,6942,76

67.621,5207 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 73.610,0073.000,00 91,9610,00

67.621,520703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 73.610,0073.000,00 91,9610,00

1.514,5207039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.010,003.400,00 37,8610,00

1.514,5207039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.010,003.400,00 37,8610,00(N)

534,52402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00500,00 106,90,00

980,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.510,002.900,00 27,9610,00

66.107,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 69.600,0069.600,00 95,00,00

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,00,00(N)

13.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 100,00,00

2.507,0007039004 Poraba požarne takse 6.000,006.000,00 41,80,00(N)

2.507,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 41,80,00

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

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

17.771,7015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 183.202,00183.202,00 9,70,00

16.926,441502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 157.701,00157.701,00 10,70,00

0,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 0,00,00

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

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

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

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

0,0015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 0,00,00

Stran: 13 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

16.926,4415029002 Ravnanje z odpadno vodo 141.501,00141.501,00 12,00,00

16.926,4415029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 128.501,00128.501,00 13,20,00(N)

0,00420401 Novogradnje 120.000,00120.000,00 0,00,00

16.926,44420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 338,50,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 0,00,00

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1,001,00 0,00,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.000,002.000,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00500,00 0,00,00

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

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

0,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000,003.000,00 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,003.000,00 0,00,00

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 1.000,001.000,00 0,00,00

0,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.000,001.000,00 0,00,00

0,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 20.001,0020.001,00 0,00,00

0,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 20.001,0020.001,00 0,00,00

0,0015049002 Sanacija plazov 20.000,0020.000,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,0020.000,00 0,00,00

0,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1,001,00 0,00,00(N)

0,00420600 Nakup zemljišč 1,001,00 0,00,00

845,261506 Splošne okoljevarstvene storitve 5.500,005.500,00 15,40,00

845,2615069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 5.500,005.500,00 15,40,00

149,2515069001 Kounalna inšpekcija 4.500,004.500,00 3,30,00(N)

149,25413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 3.500,003.500,00 4,30,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,001.000,00 0,00,00
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696,0115069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.000,001.000,00 69,60,00(N)

696,01411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,001.000,00 69,60,00

149.223,4316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 150.462,76150.130,00 99,2332,76

111.188,831602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 75.500,0075.500,00 147,30,00

6.696,6016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 15.500,0015.500,00 43,20,00

5.006,7216029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 12.000,0012.000,00 41,70,00(N)

5.006,72420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,0012.000,00 41,70,00

1.689,8816129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 48,30,00(N)

1.689,88402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 48,30,00

104.492,2316029003 Prostorsko načrtovanje 60.000,0060.000,00 174,20,00

8.803,3016029003 Urbanistično svetovanje 20.000,0020.000,00 44,00,00(N)

8.335,15413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 18.000,0018.000,00 46,30,00

468,15413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 23,40,00

33.167,9316029006 Prostorsko načrtovanje 40.000,0040.000,00 82,90,00(N)

33.167,93420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.000,0040.000,00 82,90,00

62.521,0016029016 Komunalni prispevek-vračilo 0,000,00 ---0,00(N)

62.521,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---0,00

28.609,681603 Komunalna dejavnost 54.800,0054.800,00 52,20,00

9.297,9916039001 Oskrba z vodo 21.800,0021.800,00 42,70,00

944,8216039003 Vodovod Lepa Njiva 1.800,001.800,00 52,50,00(N)

944,82410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800,001.800,00 52,50,00

8.353,1716039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 20.000,0020.000,00 41,80,00(N)

8.353,17420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,0020.000,00 41,80,00
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4.538,6216039003 Objekti za rekreacijo 8.000,008.000,00 56,70,00

4.538,6216039008 Objekti za rekreacijo 8.000,008.000,00 56,70,00(N)

438,62402203 Voda in komunalne storitve 3.000,003.000,00 14,60,00

4.100,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.000,005.000,00 82,00,00

3.347,2416039004 Praznično urejanje naselij 5.000,005.000,00 66,90,00

3.347,2416039013 Praznična okrasitev naselij 5.000,005.000,00 66,90,00(N)

3.347,24402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 66,90,00

11.425,8316039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 57,10,00

11.425,8316039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 57,10,00(N)

11.425,83402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 57,10,00

6.028,361605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.382,767.050,00 81,7332,76

6.028,3616059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 7.382,767.050,00 81,7332,76

2.695,6016059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 89,90,00(N)

2.695,60402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 89,90,00

0,0016059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 0,00,00(N)

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

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 0,00,00

3.332,7616059005 Invest. vzdrževanje 3.332,763.000,00 100,0332,76(N)

3.332,76420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.332,763.000,00 100,0332,76
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3.396,561606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 12.780,0012.780,00 26,60,00

2.536,5616069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.780,006.780,00 37,40,00

1.804,6616069001 Pokopališče Mozirje 3.790,003.790,00 47,60,00(N)

65,30402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 65,30,00

717,84402200 Električna energija 1.000,001.000,00 71,80,00

73,87402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 29,60,00

839,35402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 42,00,00

108,30402504 Zavarovalne premije za objekte 140,00140,00 77,40,00

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

731,9016069002 Pokopališče Šmihel 2.490,002.490,00 29,40,00(N)

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

623,59402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 28,30,00

108,31402504 Zavarovalne premije za objekte 140,00140,00 77,40,00

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

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

860,0016069002 Nakup zemljišč 6.000,006.000,00 14,30,00

860,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 6.000,006.000,00 14,30,00(N)

860,00420600 Nakup zemljišč 6.000,006.000,00 14,30,00
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2070 Urad za splošne zadeve 569.340,481.423.839,161.419.356,00 40,04.483,16

1.617,5005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.335,002.135,00 69,3200,00

1.617,500502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.335,002.135,00 69,3200,00

1.617,5005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 2.335,002.135,00 69,3200,00

1.000,0005029001 Razvoj znanosti mladih 1.100,00900,00 90,9200,00(N)

1.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.100,00900,00 90,9200,00

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

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

24,0110 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 22.767,0022.767,00 0,10,00

24,011003 Aktivna politika zaposlovanja 22.767,0022.767,00 0,10,00

24,0110039001 Povečanje zaposljivosti 22.767,0022.767,00 0,10,00

24,0110039002 Javna dela - občina Mozirje 22.767,0022.767,00 0,10,00(N)

0,00400000 Osnovne plače 12.900,0012.900,00 0,00,00

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

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.300,001.300,00 0,00,00

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 750,00750,00 0,00,00

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.950,001.950,00 0,00,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.300,001.300,00 0,00,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 90,0090,00 0,00,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 13,0013,00 0,00,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 24,0024,00 0,00,00

0,00402100 Uniforme in službena obleka 800,00800,00 0,00,00

24,01402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300,002.300,00 1,00,00
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22.625,6117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 65.500,0065.500,00 34,50,00

0,001702 Primarno zdravstvo 20.500,0020.500,00 0,00,00

0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.500,0020.500,00 0,00,00

0,0017029001 Obnova zdravstvenega doma Mozirje 500,00500,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 500,00500,00 0,00,00

0,0017029002 Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 20.000,0020.000,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 20.000,0020.000,00 0,00,00

22.625,611707 Drugi programi na področju zdravstva 45.000,0045.000,00 50,30,00

15.176,5117079001 Nujno zdravstveno varstvo 36.000,0036.000,00 42,20,00

15.176,5117079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 36.000,0036.000,00 42,20,00(N)

15.176,51413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 36.000,0036.000,00 42,20,00

7.449,1017079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 82,80,00

7.449,1017079002 Mrliško ogl. služba 9.000,009.000,00 82,80,00(N)

7.449,10411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 82,80,00

73.922,3818 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 257.548,65255.525,00 28,72.023,65

4.805,481802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 48,10,00

4.805,4818029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 48,10,00

625,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 41,70,00(N)

625,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 41,70,00

4.180,4818029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 49,20,00(N)

4.180,48402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 49,20,00
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66.963,251803 Programi v kulturi 212.395,00211.525,00 31,5870,00

54.831,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 132.595,00132.595,00 41,40,00

34.148,0018039001 Plače in prispevki v knjižnici 81.955,0081.955,00 41,70,00(N)

28.677,18413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 68.825,0068.825,00 41,70,00

5.300,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 12.720,0012.720,00 41,70,00

170,82413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 410,00410,00 41,70,00

16.666,5018039002 Materialni stroški v knjižnici 40.000,0040.000,00 41,70,00(N)

16.666,50413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 40.000,0040.000,00 41,70,00

4.016,5018039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 41,70,00(N)

4.016,50402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 41,70,00

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

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

1.219,5118039003 Ljubiteljska kultura 23.300,0022.430,00 5,2870,00

349,5118039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 14,40,00(N)

349,51402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,000,00 ---0,00

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

870,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 12.870,0012.000,00 6,8870,00(N)

870,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.870,0012.000,00 6,8870,00

0,0018039007 Godba 8.000,008.000,00 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 0,00,00

10.912,7418039005 Drugi programi v kulturi 56.500,0056.500,00 19,30,00

5.372,7418039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 12.000,0012.000,00 44,80,00(N)

5.372,74402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.000,0012.000,00 44,80,00
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5.540,0018039009 Knjižnica Mozirje - investicija 42.000,0042.000,00 13,20,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,0012.000,00 0,00,00

5.540,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,0030.000,00 18,50,00

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

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 0,00,00

2.153,651805 Šport in prostočasne aktivnosti 35.153,6534.000,00 6,11.153,65

2.058,0118059001 Programi športa 30.658,0129.600,00 6,71.058,01

1.058,0118059006 Dotacija Športnim društvom 29.058,0128.000,00 3,61.058,01(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 0,00,00

1.058,01412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.058,0122.000,00 4,61.058,01

0,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 100,00100,00 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 0,00,00

1.000,0018059011 Maratoni 1.500,001.500,00 66,70,00(N)

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 66,70,00

95,6418059002 Programi za mladino 4.495,644.400,00 2,195,64

95,6418059010 Sofinanc. programov za mladino 4.495,644.400,00 2,195,64(N)

95,64411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.495,644.400,00 2,195,64
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401.144,0319 IZOBRAŽEVANJE 923.329,00923.329,00 43,50,00

252.089,711902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 562.223,00562.223,00 44,80,00

252.089,7119029001 Vrtci 562.223,00562.223,00 44,80,00

252.089,7119029001 Plače in prispevki - Vrtci 562.223,00562.223,00 44,80,00(N)

21.171,54411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 38.000,0038.000,00 55,70,00

173.632,01413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 410.823,00410.823,00 42,30,00

28.038,17413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 54.480,0054.480,00 51,50,00

27.730,47413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 55.885,0055.885,00 49,60,00

1.517,52413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.035,003.035,00 50,00,00

107.069,361903 Primarno in sekundarno izobraževanje 270.106,00270.106,00 39,60,00

99.840,8519039001 Osnovno šolstvo 252.406,00252.406,00 39,60,00

18.044,1519039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 43.306,0043.306,00 41,70,00(N)

15.697,50413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 37.674,0037.674,00 41,70,00

2.284,15413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.482,00 41,70,00

62,50413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 150,00150,00 41,70,00

33.125,0019039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 109.500,00109.500,00 30,30,00(N)

33.125,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 79.500,0079.500,00 41,70,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 8.500,008.500,00 0,00,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 8.500,008.500,00 0,00,00

48.671,7019039012 Športna dvorana Mozirje 91.100,0091.100,00 53,40,00(N)

7.458,99402001 Čistilni material in storitve 11.000,0011.000,00 67,80,00

4.885,74402200 Električna energija 7.500,007.500,00 65,10,00

25.889,15402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.000,0040.000,00 64,70,00

1.747,86402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 53,00,00

800,16402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 53,30,00

4.372,07402504 Zavarovalne premije za objekte 4.300,004.300,00 101,70,00

1.573,73402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 45,00,00

1.944,00420401 Novogradnje 20.000,0020.000,00 9,70,00

Stran: 22 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

7.228,5119039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 40,80,00

5.875,0019039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0014.100,00 41,70,00(N)

5.875,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.100,0014.100,00 41,70,00

1.353,5119039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 37,60,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,00,00

1.353,51413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 38,70,00

41.984,961906 Pomoči šolajočim 91.000,0091.000,00 46,10,00

41.984,9619069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 91.000,0091.000,00 46,10,00

41.984,9619069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 91.000,0091.000,00 46,10,00(N)

41.984,96411900 Regresiranje prevozov v šolo 91.000,0091.000,00 46,10,00

70.006,9520 SOCIALNO VARSTVO 152.359,51150.100,00 46,02.259,51

4.000,002002 Varstvo otrok in družine 6.600,006.600,00 60,60,00

4.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 6.600,006.600,00 60,60,00

4.000,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 6.600,006.600,00 60,60,00(N)

4.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.600,006.600,00 60,60,00

66.006,952004 Izvajanje programov socialnega varstva 145.759,51143.500,00 45,32.259,51

2.680,7020049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 40,00,00

2.680,7020049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 40,00,00(N)

1.630,70413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000,004.000,00 40,80,00

250,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 35,70,00

800,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 40,00,00

48.618,5720049003 Socialno varstvo starih 98.500,0098.500,00 49,40,00

35.090,8020049003 Socialno varstvo starih 70.000,0070.000,00 50,10,00(N)

35.090,80411909 Regresiranje oskrbe v domovih 70.000,0070.000,00 50,10,00

Stran: 23 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

13.527,7720049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 25.000,0025.000,00 54,10,00(N)

13.527,77411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 25.000,0025.000,00 54,10,00

0,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 3.500,003.500,00 0,00,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 3.500,003.500,00 0,00,00

12.248,1720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.000,0027.000,00 45,40,00

11.048,1720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.000,0024.000,00 46,00,00(N)

11.048,17411920 Subvencioniranje stanarin 24.000,0024.000,00 46,00,00

1.200,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 40,00,00(N)

1.200,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 40,00,00

2.459,5120049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 13.559,5111.300,00 18,12.259,51

2.459,5120049011 Humanitarna in druga društva 13.559,5111.300,00 18,12.259,51(N)

0,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 0,00,00

2.459,51412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.259,519.000,00 21,82.259,51

1.417.941,933.268.112,873.268.112,87 43,4Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 0,00

Stran: 24 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2040 Uprava 0,0030.000,0030.000,00 0,00,00

0,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,000603 Dejavnost občinske uprave 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,0006039016 Podrožnik-nakup upravna stavba in oprema 30.000,0030.000,00 0,00,00(N)

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 30.000,0030.000,00 0,00,00

Stran: 25 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 0,004.575,134.575,13 0,00,00

0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.575,134.575,13 0,00,00

0,002201 Servisiranje javnega dolga 4.575,134.575,13 0,00,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575,134.575,13 0,00,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575,134.575,13 0,00,00(N)

0,00550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,001.000,00 ----1.000,00

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 1.000,000,00 0,01.000,00

0,00550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti 3.575,130,00 0,03.575,13

0,00550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 0,003.575,13 ----3.575,13

Stran: 26 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 14.507,6848.400,0048.400,00 30,00,00

14.507,6815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.000,0040.000,00 36,30,00

14.507,681502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 40.000,0040.000,00 36,30,00

14.507,6815029002 Ravnanje z odpadno vodo 40.000,0040.000,00 36,30,00

14.507,6815029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 40.000,0040.000,00 36,30,00(N)

10.256,40550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 40.000,0040.000,00 25,60,00

4.251,28550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,000,00 ---0,00

0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.400,008.400,00 0,00,00

0,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400,008.400,00 0,00,00

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400,008.400,00 0,00,00

0,0016059001 nakup stanovanj 8.400,008.400,00 0,00,00(N)

0,00550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 8.400,008.400,00 0,00,00

Stran: 27 od 28



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

202 - RE06

realizacija 1-6

2018

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 70.860,78127.100,00127.100,00 55,80,00

70.860,7819 IZOBRAŽEVANJE 127.100,00127.100,00 55,80,00

70.860,781903 Primarno in sekundarno izobraževanje 127.100,00127.100,00 55,80,00

70.860,7819039001 Osnovno šolstvo 127.100,00127.100,00 55,80,00

70.860,7819039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 127.100,00127.100,00 55,80,00(N)

70.860,78550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 127.100,00127.100,00 55,80,00

85.368,46210.075,13210.075,13 40,6Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 0,00

1.503.310,393.478.188,003.478.188,00 43,2Skupaj: 0,00

Stran: 28 od 28



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0004/2018 
Datum:  23. 07. 2018 
 
K 8. točki 
 
 
NAKUP, PRODAJA ZEMLJIŠČA, ODDAJA ZEMLJIŠČA V NAJEM 

 
 
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, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-
1) 
 
1. Zadeva: PRODAJA ZEMLJIŠČA 

 
PREDLAGATELJ: dr. Saud Mesić 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 

 
Predlagatelj želi kupiti zemljišče parc. št. 26/10 in 26/9 v skupni izmeri 2012m2, na katerem bi 
zgradil poslovni objekt- zdravstveni center. 
Gre za zazidljivo zemljišče nad avtobusnim postajališčem, na katerem so skladno s prostorskim 
aktom dovoljene centralne dejavnosti. 
Ker je vezano na lokacijski načrt Mozirske trate predvidena cestna povezava od avtobusne 
postaje preko potoka Trnava na Trate, je del zemljišča potrebno izvzeti iz prodaje (izvedena 
parcelacija). Prav tako je potrebno izvzeti iz prodaje zemljišče, ki je namenjeno novi trafo 
postaji. Občina Mozirje ima v interesu ukinitev nadzemne povezave 20 KV daljnovoda iz smeri 
GAJ do TP Hriberšek in je v dogovoru z Elektro Celje predvidena porušitev  obstoječega 
trafota in postavitev novega na lokacijo ob načrtovanem križišču nove ceste na Trate in cesto 
na avtobusno postajališče. (glej priloge). Z izgradnjo krožišča je bila izvedena tudi kanalizacija 
za el. vode preko ceste in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Spomnimo, da je bila na tej parceli že izdelana idejna zasnova za gradnjo nove policijske 
postaje in cestne povezave na Trate. Zaradi izvedenih sprememb pri gradnji krožišča je bilo 
potrebno korigirati cestni priključek in definirati umestitev nove trafo postaje. 
Skladno z 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, je potrebno opraviti cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega cenilca. 
Cenitev je izdelana in določa ceno 45 EUR/m2 zemljišča. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
S prodajo zemljišča je možna realizacija gradnje objekta za storitveno dejavnost, ki je planirana 
na tem območju in v prostorskem smislu pomeni popolnitev gradnje na prostih stavbnih 
zemljiščih znotraj naselja. Prihodek v občinski proračun bo znašal 90.540 EUR.  
 
Sklep: 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


1. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 
Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s prodajo 
zemljišča parc. št. 26/9  k.o. Mozirje v izmeri 119 m2,  in zemljišče parc. št. 26/10 
k.o. Mozirje v izmeri  1893 m2, za ceno 45 EUR/m2, kar znese skupaj 90.540,00 
EUR. 

2. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj. 
 
 
 
 
Sklepi dani v sprejem občinskemu svetu: 
 
 

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 26/9  k.o. 
Mozirje v izmeri 119 m2,  in zemljišče parc. št. 26/10 k.o. Mozirje v izmeri  1893 
m2, za ceno 45 EUR/m2, kar znese skupaj 90.540,00 EUR. 

2. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj.  
 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- Predlog parcelacije 
- vloga 
- Izsek tlorisa iz proj. dokumentacije 
 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Zadeva: PRODAJA ZEMLJIŠČA 

 
PREDLAGATELJ: Purnat Matjaž 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
Vlagatelj želi odkupiti del zemljišča v približni kvadraturi 800m2, na parc.št. 335/2, 322/4 in 
362/6, vse k.o. Mozirje. 
Zemljišče se nahaja na območju Krahelnovo med Šmihelsko cesto in prodnim zadrževalnikom. 
Prilaga skico z zarisom območja, ki ga želi odkupiti. 
Zemljišče bo s sprejeto novelacijo Občinskega prostorskega načrta zazidljivo zemljiše. 
Komunalna oprema se nahaja v neposredni bližini aktualnega zemljišča. 
Ker se trenutno izvaja rekonstrukcija šmihelske ceste in bo ob cesti zgrajen pločnik, se bo 
geodezija izvedla po končani gradnji, kjer bodo v elaboratu določene točne površine zemljišč 
oz. parcel. 
Skladno z 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, je potrebno opraviti cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega cenilca. 
Cenitev je izdelana in določa ceno 45 EUR/m2 zemljišča. 
S pozidavo  bo tako izkoriščena bližina zgrajene infrastrukture in popolnjeno območje 
Krahelnovega, dopustno za gradnjo.  
Občina zemljišče vzdržuje, zemljišča ne potrebuje in nima zadržkov za prodajo. Pri odmeri je 
potrebno upoštevati prehod in dostop okoli in do zadrževalnika.  
 
 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
S prodajo zemljišča se izkoristijo proste gradbene površine in se uredi zaključek naselja 
Krahelnovo. Z  novo cesto in pločnikom  bo prostor pridobil novo kvaliteto in urejen severni 
priključek Mozirja. S prodajo zemljišča se pričakuje prihodek v občinski proračun v višini cca. 
36.000 EUR, odvisno od izračunanih natančnih površin po izmeri.  
 
 
Sklep: 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 
 

1. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 
Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s prodajo cca. 
800m2 zemljišča na parc.št. 335/2, 322/4 in 362/6, vse k. o. Mozirje za ceno 45 
EUR/m2. Parcelacija se izvede po končani gradnji Šmihelske ceste. 

2. Stroške upravnih postopkov krije prodajalec. 
 
 
 
 
Sklepi dani v sprejem občinskemu svetu: 
 
 

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo cca. 800m2 zemljišča na 
parc.št. 335/2, 322/4 in 362/6, vse k. o. Mozirje za ceno 45 EUR/m2. Parcelacija 
se izvede po končani gradnji Šmihelske ceste. 

 
2. Stroške upravnih postopkov krije prodajalec.  

 
 



 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- vloga 
- Predlog parcelacije 
 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Zadeva: PRODAJA OBJEKTA 

 
PREDLAGATELJ: Štiglic Terezija, Savinjska cesta 22, 3330 Mozirje 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
 
Vlagatelj želi odkupiti stavbo-uto št. ID 600 v neto površini 33,3 m2, ki se nahaja na zemljišču 
parc. št. 476/8. V vlogi navaja, da ima objekt v najemu Ana Žiher ter da soglaša o odstopu od 
najema. Vlagateljica želi objekt obnoviti in jo uporabljati kot klet. 
Objekt se nahaja v območju s prostorsko oznako MO 62, kjer je dopustna gradnja enostavnih 
objektov. 
Iz posnetka in ogleda na terenu je razvidno, da se pod blokom nahajajo obdelani vrtički, na 
južni strani pa je lociran objekt. 
Občina  ima na lokaciji predvideno gradnjo meteornega kanala odvodnjavanja predvidenih 
javnih površin pod bloki, in fekalno kanalizacijo, zato predlagamo, da se zemljišče ne proda. 
(priloga). 
Predlagamo, da se zadeva ponovno obravnava po končani gradnji komunalne infrastrukture. 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
Z gradnjo infrastrukture bo razbremenjen obstoječi mešani kanal, ki dodatno z meteornimi 
vodami obremenjuje čistilno napravo. Soglasodajalec (JP Komunala Mozirje in ARSO) so 
podali zahteve za ločitev odpadnih vod na ločen sistem fekalnih voda in meteornih voda, ki se 
odvajajo v Mozirnico. Po končani gradnji se lahko ponovno proučijo možnosti glede gradnje in 
odprodaje/najema zemljišča. 
 
Sklep: 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 
 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 
Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se zaradi predvidene 
gradnje kanalizacije na lokaciji, kjer stoji objekt le-ta ne proda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- Vloga 
- Podatki o objektu 

 
 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. ZADEVA: NAKUP ZEMLJIŠČA 
Številka: 011-0013/2018 
Datum: 9.7.2018 
 
PREDLAGATELJ: ŽUPAN 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
Pri rekonstrukciji Šmihelske ceste v izdelanem projektu ni bilo predvidenega prehoda za pešce 
iz trškega jedra na območje ceste na Podrožnik. Ker je zaledje relativno veliko, je izgradnja 
prehoda smotrna in potrebna, nanj so opozorili tudi krajani Brezja. V prostorskih načrtih 
Podrožnika je predvidena tudi gradnja pločnika ob cesti do odcepa Podrožnik (glej prilogo 
načrta Podrožnik), ki bo omogočal dostop do petih stanovanjskih objektov. Pri proučitvi 
možnosti izgradnje primernega priključka je ugotovljeno, da je zadeva izvedljiva, vendar bi za 
to potrebovali del zemljišča parc. št. 115/12. Lastniki zemljišča so povedali, da se je parcela 
obremenila že zaradi gradnje kanalizacije, gradnja prehoda in rekonstrukcija križišča bi jo še 
dodatno zmanjšala, tako, da so si solastniki enotni, da prodajo parcelo v celoti za ceno 45 
EUR/m2, kar je  povprečna cena stavbnega zemljišča v Mozirju. Velikost parcele je 621m2. Na 
parceli je skladno z veljavnim prostorskim aktom predvidena gradnja objekta (delno). 
V javnem intetresu je, da se ob gradnji ceste izvede še izgradnja prehoda-pločnika in uredi 
cesta, ki je v rekonstrukciji do primernega zaključka. 
Predlagamo, da se zemljišče odkupi. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Nakup bi bremenil proračun občine Mozirje za 27.945,00 EUR. Prodajalci se strinjajo, da se 
plačilo lahko izvede v letu 2019. Z nakupom zemljišča se lahko izvede gradnja prehoda v 
sklopu rekonstrukcije Šmihelske ceste, v nadaljevanju pa se odpre  možnost pozidave 5. 
objektov (hiš) na območju Podrožnika. 
 
Sklep: 
 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo predlaga naslednji sklep: 
 
Odbor za Gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo predlaga Občinskemu 
svetu Občine Mozirje, da se izvede nakup  zemljišča parc. št.115/12 k.o. Mozirje , za ceno 
45 EUR/m2.   
 
Predlog sklepa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Mozirje: 
 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja z  nakupom  zemljišča parc. št.115/12 , za ceno 45 
EUR/m2.   
 
 
Pripravil: Vačovnik Jaka 
 
Priloga: 

- izsek iz prostorskega načrta 
- izsek načrta gradnje ceste in priključka 
- izpis iz ZK 



 
 
 
 
 

5. Zadeva: PRODAJA OBJEKTA 
 

PREDLAGATELJ: DAVID ZADRAVEC, ŽUPAN 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
Vlagatelj želi odkupiti zemljišče parc. št. 776/5 k.o.Mozirje v izmeri 1452m2. na parceli bi 
uredil manjšo telovadnico za opravljanje svoje dejavnosti, katero trenutno izvaja v zgradbi 
TVD Partizan v trgu. Zemljišče s parc. št. 776/7 v izmeri  238 m2 pa bi kupili vzhodni sosedje 
oz. lastnik zemljišč s parc. št. 775/2. Parcelacija zemljišča se je izvedla v soglasju vseh 
zainteresiranih strank. Občini Mozirje ostane še parcela 776/6 v izmeri 1090 m2. 
Zemljišče bo s sprejetjem novelacije prostorskega načrta stavbno zemljišče. 
Izvedena je bila cenitev, ki določa ceno 40 EUR/m2. 
Zemljišče je  z javno infrastrukturo komunalno relativno dobro opremljeno (priloga). 
 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
S prodajo zemljišča parc. št. 776/5 v izmeri 1452m2 in parc. št. 776/7 v izmeri  238 m2 bi bil 
prihodek občini v višini 67.600 EUR. S tem bi na prostoru v območju namenjenem športu 
pridobili nov objekt za tovrstne dejavnosti in popolnili gradnjo na prostih zemljiščih znotraj 
naselja. 
 
Sklep: 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 
 

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje 
predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s prodajo zemljišč parc. 
št. 776/5 v izmeri 1452m2 in parc. št. 776/7 v izmeri  238 m2 za ceno 40 EUR/m2. 
Stroški geodezije bremenijo občino, ostali upravni postopki pa kupce. 

 
 
 

Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo zemljišč parc. št. 776/5 v izmeri 
1452m2 in parc. št. 776/7 v izmeri  238 m2 za ceno 40 EUR/m2. Stroški geodezije 
bremenijo občino, ostali upravni postopki pa kupce. 

 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- Vloga 
- parcelacija 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. Zadeva: MENJAVA ZEMLJIŠČA, ODDAJA ZEMLJIŠČA V NAJEM 
 

PREDLAGATELJ: KREBS GORAN 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
 

Po končani gradnji krožišča GAJ Mozirje je bil izveden geodetski posnetek izvedenega stanja, 
kjer so se izkazale dokončne gradbene linije objekta in posegi na zemljišča.  
Pri kraku- cesta v Loke je bilo ugotovljeno, da del pločnika in zaključnega parapetnega zida 
posega na zemljišče parc. št. 32/3, ki je v lasti vlagatelja v izmeri 1m2. Poleg tega pa je 
ugotovljeno, da sta ob parceli št. 32/3 še dva ozka, neuporabna pasa zemljišča in sicer zemljišče 
parc. št. 32/7 v izmeri 10m2 in parc. št. 32/8 v izmeri 1m2. 
Z vlagateljem je bil dosežen dogovor o medsebojni poravnavi površin in se predlaga  
zamenjava zemljišč in ureditev zemljiškoknjižnega stanja. S tem ne bo potrebnih gradbenih 
posegov na pločniku. 
Vlagatelj želi tudi odkupiti zemljišča parc. št. 669/11 v izmeri 88m2, ki predstavlja prostor med 
krakom krožišča v smeri Nazarja in ceste v Loke in bi dejansko s tem povečal funkcionalno 
zemljišče objekta in zemljišče tudi urejal. Ker je na zemljišču zgrajena komunalna 
infrastruktura, predlagamo, da se zemljišče na proda, ampak odda v najem za dobo 25 let. 
Predlagana cena najema zemljišča je 50 EUR/leto. Na ta način ostane v občinski lasti 
pomemben infrastrukturni koridor med Mozirjem in Lokami. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Z menjavo zemljišč in oddajo zemljišča v najem se uredi zemljiškoknjižno stanje in nastanejo 
pogoji za dokončno ureditev območja med krakom krožišča v smeri Nazarje in krakom 
krožišča v smeri Loke. 
 
Sklep: 
Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep: 
 

1. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 
Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja z menjavo 
zemljišč parc. št. 32/7 k.o. Mozirje v izmeri 10m2 in parc. št. 32/8 k.o. Mozirje v 
izmeri 1m2  , ki sta v lasti Občine Mozirje, za zemljišče parc. št. 32/3 k.o. 
Mozirje v izmeri 1m2, ki je v lasti vlagatelja.  

 
2. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 

Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja z oddajo 
zemljišča parc. št. 669/11 v izmeri 88m2 v najem za dobo 25 let za ceno 50 
EUR/leto.  

 
 
 

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 32/7 k.o. 
Mozirje v izmeri 10m2 in parc. št. 32/8 k.o. Mozirje v izmeri 1m2  , ki sta v lasti 
Občine Mozirje, za zemljišče parc. št. 32/3 k.o. Mozirje v izmeri 1m2, ki je v lasti 
vlagatelja.  

 
2. Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine 

Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja z oddajo 



zemljišča parc. št. 669/11 k.o. Mozirje v izmeri 88m2 v najem za dobo 25 let za 
ceno 50 EUR/leto.  

 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- Vloga 

 
 
Pripravil 
 
Jaka Vačovnik 

 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0004/2018 
Datum:    25.7.2018 
 
 
 
K  9.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Osrednja knjižnica Mozirje - DIIP 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 30. člena statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 
11/2007) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava 
investicijsko namero za izvedbo projekta »Prizidava kulturnega doma Mozirje«. 
Stavba bo namenjena predvsem za zagotovitev ustreznih prostorov knjižnice, 
muzejskim zbirkam in godbi. 
Investitor izgradnje je Občina Mozirje. 
Predvideno sofinanciranje s strani EKO sklada, j. s., kar pomeni, da je potrebno pri 
zasnovi in vgrajenih materialih zahteve EKO sklada.  
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za 
določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo 
investicija morala izpolnjevati. Vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin 
predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske 
dokumentacije oz. o nadaljevanju investicije.  
Predstavljeni DIIP je temeljni dokument za investicijsko namero investitorja za 
potrditev investicije in pričetek izdelave projektne dokumentacije. 
 
Gradivo za razpravo n vsebuje: 
1. DIIP 
 
 
Pripravil:   Ivo Glušič 



 

 

 

 

 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 
 

 
Prizidava kulturnega doma Mozirje 

 

~ OSNUTEK ~ 
 

 

 

 

 

 

Celje, julij 2018 

 

Številka projekta: 0526 
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Odgovorna oseba: 
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OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

INVESTITOR 
Občina Mozirje 

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

NAZIV PROJEKTA Prizidava kulturnega doma Mozirje 

NALOGA Dokument identifikacije investicijskega projekta 

PREDVIDEN ČAS 
REALIZACIJE 
INVESTICIJE 

2018—2020 

VREDNOST 
INVESTICIJE 

Z upoštevanim DDV:  

− po stalnih cenah: 1.406.325,72 EUR, 

− po tekočih cenah: 1.449.182,08EUR. 

PREDVIDENI 
REZULTATI 

− novogradnja prostorov za potrebe knjižnice, kulturnega doma 
in muzeja, 

− pridobitev 943,93 m2 površin kulturne stavbe. 

IZDELAL EUTRIP,d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje, in projektna skupina 
izdelovalca 

KRAJ IN DATUM 
IZDELAVE 

Celje, julij 2018 

 

 

 

Dokument je s sklepom št. ______________ dne ____________potrdil __________________. 

Sklep je priložen. 
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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava investicijsko namero 
zaizvedbo projekta»Prizidava kulturnega doma Mozirje«. Stavba bo namenjena predvsem za 
zagotovitev ustreznih prostorov knjižnice, muzejskim zbirkam in godbi. 

Investitor izgradnje jeObčina Mozirje. 

Predvideno sofinanciranje s strani EKO sklada, j. s., kar pomeni, da je potrebno pri zasnovi in 
vgrajenih materialih zahteve EKO sklada.  

 

Naziv projekta Prizidava kulturnega doma Mozirje 

Investitor Občina Mozirje 

Sofinancer Eko sklad, j.s. 

Izdelovalec DIIP-a EUTRIP, d.o.o., Celje 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske 
namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo investicija morala izpolnjevati. Vsebuje 
opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji 
izdelavi investicijske dokumentacije oz. o nadaljevanju investicije.  

Predstavljeni DIIP je temeljni dokument za investicijsko namero investitorja za potrditev investicije in 
pričetek izdelaveprojektne dokumentacije. 
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1 NAVEDBA NOSILCA PROJEKTA, INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN 
UPRAVIČENCA, SOFINANCERJA TERIZDELOVALCADIIP 

1.1 Opredelitev nosilca projekta, investitorja, upravljavcain upravičenca 

Nosilec projekta, investitor in 
upravičenec Občina Mozirje 

Naslov Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

Telefon 03 839 33 00 

Telefaks 03 839 33 05 

E-pošta obcina@mozirje.si 

Spletna stran http://www.mozirje.si/ 

Odgovorna oseba Ivan Suhoveršnik, župan 

Podpis 
 

 

Žig  
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1.2 Opredelitev sofinancerja 

Sofinancer I Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad 

Naslov Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 

Telefon 01 241 48 20 

Telefaks 01 241 48 60 

E-pošta ekosklad@ekosklad.si 

Spletna stran https://www.ekosklad.si 

Odgovorna oseba mag. Hinko Šolinc, direktor 
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1.3 Opredelitev izdelovalcaDIIP 

Izdelovalec DIIP EUTRIP, d.o.o. 

Naslov Kidričeva ulica 24, 3000 Celje 

Telefon 059 032 045 

E-pošta info@eutrip.si 

Spletna stran www.eutrip.si 

Odgovorna oseba in koordinator 
izdelave mag. Primož Praper, direktor 

Podpis 
 

 

Žig  
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2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE 

Datum izdelave DIIP:julij 2018. 

 

Osnovna izhodišča za investicijsko namero 

Knjižnica, muzejske zbirke in godba nimajo ustreznih prostorskih pogojev.  

Velikost knjižnice pogojujejo število in struktura prebivalcev na področju, število enot knjižničnega 
gradiva in vloga knjižnice, ki jo ima na svojem področju. Pomembna je seveda tudi pravilno izbrana 
lokacija knjižnice, ki mora omogočati enostaven dostop in je praviloma v središču gravitacijskega 
področja.  V knjižnici Mozirje prostorski pogoji niso zadovoljivi v oddelku prostega pristopa do gradiv; v 
čitalnici in na mladinskem oddelku, kjer redno izvajamo pravljične in bibliopedagoške ure. Površina 
knjižničnih prostorov na lokaciji Mozirje je 513 m2. 

 

Knjižnica ne izpolnjuje pogoja, da ima za uporabo gradiva v knjižnici najmanj 2 čitalniška sedeža na 
1000 prebivalcev in 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev. 

 

Preliminarni razmisleki 

Pri analizi stanja so bile analizirane različne možnosti. Preliminarno je bila obravnavana varianta 
preselitve knjižnice nad prostore trgovine Mercator, ki pa bi pomenila slabšo logistiko in manjše 
možnosti pridobitve nepovratnih sredstev oz. nižjo stopnjo sofinanciranja. Nadalje tudi ne bi bila 
ustrezno rešena prostorska stiska Godbe  

 

Finančna konstrukcija 

Predpostavljeno je, da bo investicija v primeru gradnje skoraj nič energijske stavbe financirana iz 
lastnih sredstev Občine Mozirje in finančnih spodbud Eko sklada, j.s. 

V primeru klasične gradnje investicija ne bo sofinanciranja.  

 

Tabela: Vrednost investicije po stalnih cenah in po virih financiranja 

Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV) Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2019 EUR v 2020 

EKO sklad 27,08 380.848,00 0,00 380.848,00 

Občina Mozirje 54,89 771.878,00 540.314,60 231.563,40 
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Občina Mozirje - DDV 18,03 253.599,72 177.519,80 76.079,92 

SKUPAJ LASTNI VIRI 72,92 1.025.477,72 717.834,40 307.643,32 

Dinamika v %   100,00 51,04 48,96 

SKUPAJ 100,0% 1.406.325,72 717.834,40 688.491,32 

 

Strokovne podlage in izhodišča: 

− Lokacijska informacija št. 3501-0017/2018 z dne 25.5.2018; 

− IDZ, Prizidava Mozirje, d.o.o., maj 2018, dopolnitev junij 2018; 

− Energetski zakon (Ur. list RS, št. 17/2014 in 81/2015) s podzakonskimi akti; 

− Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010); 

− Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 (osnutek). Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo, avgust 2013. 
Dostopno na: 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pd
f, pridobljeno junija 2018 

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016); 

− Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011, 14/2013, 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – 
ZIPRS1617) s podzakonskimi akti; 

− Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 
80/12), 

− Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/2006) s podzakonskimi akti. 

 

Drugi viri: 

− Eko sklad, Slovenski okoljski sklad: o skladu. Dostopno na: https://www.ekosklad.si/o-eko-skladu/o-
skladu, pridobljeno julija 2018; 

− Godba Zgornje Savinjske doline. Dostopno na: http://www.godba.org/o_godbi, pridobljeno  julija 2018,  

− Osrednja knjižnica Mozirje, Dostopno na:http://www.knjiznica-
mozirje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34, pridobljeno  julija 2018, 

− Enciklopedija Slovenije: 7: Marin–Nor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993; 

− Občina Mozirje. Dostopno na: http://www.mozirje.si/, pridobljeno julija 2018; 

− Slovenske statistične regije in občine v številkah: Savinjska regija. Ljubljana: Statistični urad Republike 
Slovenije, 2017. Dostopno na: http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Region/Index/3, pridobljeno junija2018; 

− Slovenske statistične regije in občine v številkah: Občine. Ljubljana: Statistični urad RS, 2016. Dostopno na: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp, pridobljeno junija 2018; 

− Wikipedija: Občina Mozirje. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Mozirje, 
pridobljeno julija 2018. 

 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf
https://www.ekosklad.si/o-eko-skladu/o-skladu
https://www.ekosklad.si/o-eko-skladu/o-skladu
http://www.godba.org/o_godbi
http://www.knjiznica-mozirje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34
http://www.knjiznica-mozirje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=34
http://www.mozirje.si/
http://www.stat.si/obcine/sl/2014/Region/Index/3
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Obcine/Obcine.asp
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2.1 Predstavitev Savinjske regije 

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa je tretja izmed vseh. Velikost 
regije: 2.301 km2, kar predstavlja 11,4 % površine Slovenije. V regiji je 253.845 prebivalcev oziroma 
12,4 % slovenskega prebivalstva. Največji urbani in gospodarski središči v regiji sta Celje in Velenje. 
Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur in Žalec, 
ostala občinska središča pa so še Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, 
Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje pri 
Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče. 

V Savinjsko regijo je vključenih 31 občin. Status mestne občine imata Celje in Velenje. Za večjo 
razvojno učinkovitost Savinjska regija uveljavlja delovanje petih subregij: 

• Savinjsko-Šaleška, 

• Spodnje Savinjska, 

• Osrednje Celjska 

• Dravinjska, 

• Obsoteljsko Kozjanska. 

Regija ohranja svojo bogato etnološko dediščino in poudarja raznolikost svojih območij kot razvojno 
prednost.  

 

2.2 Predstavitev občine in kraja Mozirje 

Občina Mozirje je ena od občinv Savinjske regije v Republiki Sloveniji. Središče Občine je naselje 
Mozirje. Leta 2006 se je od Občine Mozirje odcepila Krajevna skupnost Rečica ob Savinji, ki je sedaj 
samostojna občina.Meri 54 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 127. mesto. 

Mozirje je naselje ob reki Savinji. Prvič je bilo omenjeno leta 1146 kot Mosir. Cerkev sv. Jurija je bila 
pozidana leta 1241, leta 1318 pa je bilo Mozirje prvič omenjeno kot trg. V 16. stoletjuje bilo okrog 
naselja postavljeno obzidje. Prebivalci Mozirja in okolice so v 19. stoletju gojili visoko stopnjo narodne 
zavesti in ustanovili mnoga narodna društva. Leta 1845 je mozirski županJanez Lipold na magistratu 
ukazal slovensko poslovanje, kar je bilo na področju Štajerske v tem času redkost. V 80. letih 20. 
stoletja so krajani uredili park Mozirski gaj. 

Občina Mozirje leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in 
rokodelsko usmerjeno, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem 
gaju in na Golteh.Mozirje je izhodišče za številne izlete, najbolj znano je smučarsko središče Golte. V 
Mozirju se razliva lepota Savinje in se v nebo dvigujejo Golte (1587 m nadmorske višine). Skozi 
Mozirje tečeta potoka Mozirnica in Trnava.  

Mozirju, v katerem so se nekoč vrstili sejmi, danes dajeta turistični utrip predvsem park cvetja Mozirski 
gaj s svojimi prireditvami in smučarski center Golte z zimsko in letno ponudbo. Kraj je izhodišče za 
številne planinske in kolesarske izlete. 

V Občini Mozirje so naslednja naselja:Brezje,Dobrovlje pri Mozirju,Lepa Njiva,Ljubija,Loke pri 
Mozirju,Mozirje,Radegunda,Šmihel nad Mozirjem. 

Statistični podatki za leto 2018 kažejo, da je imela sredi tega leta Občina Mozirje 4.092prebivalcev 
(približno 2.007 moških in 2.085 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mozirje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Re%C4%8Dica_ob_Savinji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Savinja
http://sl.wikipedia.org/wiki/1146
http://sl.wikipedia.org/wiki/1241
http://sl.wikipedia.org/wiki/1318
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trg
http://sl.wikipedia.org/wiki/16._stoletje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obzidje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/19._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/1845
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDupan
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Magistrat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tajerska
http://sl.wikipedia.org/wiki/1980.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Golte
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
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uvrstila na 123. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 76 prebivalcev, 
kar kaže, da je bila gostota naseljenostitu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 
Povprečna starost občanov je bila 39,12 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(41,6 leta). 

Grb občine 

GrbObčine Mozirje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila insanitske oblike. Podlaga ščita je 
modra, osrednji motiv na grbu pa je srebrna cerkev z rdečo streho, ki stoji na zelenem trohribu in 
simbolno opiše trgMozirje. 

 

Slika: Grb občine Mozirje 

 
 

Vir: Wikipedija, 2018. 

Slika: Lega občine Mozirje 

 

Vir: Wikipedija, 2018. 

 

2.3 Predstavitev predvidenega sofinancerja: EKO sklada 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju Eko sklad) je bil ustanovljen leta 1993 kot 
oseba javnega prava po Zakonu o varstvu okolja. Prvotno se je imenoval Ekološko razvojni sklad 
Republike Slovenije in je deloval kot neprofitna delniška družba z začetnim kapitalom 10 milijonov 
tolarjev (65.000 evrov), pridobljenim s strani državnega proračuna v letu 1994. 

Po Zakonu o javnih skladih se je 1.1.2001 Eko sklad preoblikoval v javni sklad. 1.1.2005 se je v skladu 
z novim Zakonom o varstvu okolja iz leta 2004 preimenoval v Ekološki sklad Republike Slovenije. 
Namen delovanja pa je vseskozi ostajal nespremenjen, to je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja 
varstvo okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so mu bila dana s strani države. Leta 2008 so delo 
sklada zaznamovale številne spremembe v sami zakonodaji. Ime sklada je bilo spremenjeno v Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Po Zakonu o varstvu okolja je bila Eko skladu omogočena poleg 

http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grb
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Mozirje
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%8Dit
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motiv&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_%28zgradba%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mozirje
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kreditiranja tudi uporaba drugih finančnih mehanizmov. Gre namreč za dodeljevanje nepovratnih 
finančnih spodbud za okoljske projekte. Eko skladu so bile dodeljene tudi naloge upravljanja s sredstvi 
za degradirana območja na podlagi Zakona o rudarstvu. S spremembami in dopolnitvami 
Energetskega zakona in Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 je 
Eko sklad prevzel nove naloge pri spodbujanju naložb v energetsko učinkovitost pri končnih 
odjemalcih energije (Eko sklad, 2017). 

Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana 
ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad 
nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih 
finančnih spodbud. Bistveni prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji 
obrestni meri in daljši dobi odplačila. Nekatere ocene efektivnih obrestnih mer kreditov Eko sklada so 
pokazale, da je strošek naložb za 15 % nižji od stroškov naložb, izvedenih preko komercialnih bank. 
Spodbude Eko sklada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, zmanjšujejo obseg sive ekonomije, 
odpirajo zelena delovna mesta, prispevajo k trajnostnem razvoju gradbeništva in tudi razvoju uporabe 
strateških virov, kot je npr. les. Ti učinki so pomemben prispevek v boju proti okoljski krizi na eni strani 
in proti ekonomski krizi na drugi strani. Z rastjo in raznolikostjo sredstev, ki naj bi bila v prihodnosti 
zagotovljena Eko skladu, lahko sklad igra pozitivno vlogo na poti v zeleno družbo.Pri opravljanju 
svojega poslanstva Eko sklad izvaja naslednje finančne programe: 

− kredite za pravne osebe (občine in/ali javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in 
samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in 
proizvode, energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov 
energije; 

− kredite za občane (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na 
obnovljive vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, 
priklop na kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine; 

− nepovratne finančne spodbude, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih 
električnih vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitosti in obnovljivi viri 
energije); 

− nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam in/ali javnim podjetjem, zasebnim 
podjetjem in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in 
avtobusov za prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin; 

− nepovratne finančne spodbude občinam za gradnjo ali prenovo nizkoenergijskih in pasivnih 
stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice 
ipd.). 

Finančni viri za nepovratne finančne spodbude predstavljajo vire na podlagi Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih.Najpomembnejši finančni vir za kreditiranje okoljskih 
projektov predstavlja namensko premoženje sklada. Pri financiranju aktivnosti Eko sklada so 
sodelovale tudi nekatere mednarodne organizacije, kot so Mednarodna banka za obnovo in razvoj, EC 
Phare in Evropska investicijska banka (Eko sklad, 2018). 

Slika:Logotip Eko sklada 
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Vir: Eko sklad, 2018. 

2.4 Predstavitev Osrednje knjižnice Mozirje 
 

Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica. Deluje na področju Zgornje Savinjske doline, za 
potrebe sedmih občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. 
Organizirana je kot osrednja knjižnica v Mozirju s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih 
središčih. 

Knjižnica Mozirje je informacijski center in opravlja naslednje naloge:zbira, obdeluje, hrani in 
posreduje knjižnično gradivo; zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij, 
katalogov in drugih baz podatkov; sodeluje v medknjižnični izposoji; pridobiva in izobražuje 
uporabnike; sodeluje v informacijskem opismenjevanju; zbira, hrani in posreduje domoznansko 
gradivo; opravlja založniško dejavnost; organizira različne oblike dela za uporabnike in obiskovalce 
knjižnice. 

 

 

2.5 Predstavitev Godbe Zgornje Savinjske doline 
 

Dolgoletno izročilo godbeništva v Zgornje savinjski dolini sega tja v leta pred prvo svetovno vojno, ko 
so na Lepi Njivi, v Šmihelu in Dol Suhi delovale domače "pleh muzike". Te godbe so delovale približno 
do leta 1932. Leta 1935 je Franc Es sklical godbenike vseh treh godb in sestavil novo godbo v 
Nazarjah. PO 2. svetovni vojni je delo zamrlo do leta 1964, ko je na pobudo Janka Bidra in nekaterih 
godbenikov godba nadaljevala delov Prosvetnem domu na Rečici ob Savinji. Po daljši prekinitvi 
delovanja se je leta 1976 se je godbeništvo zopet obudilo in nastala je Delavska godba na pihala 
Občine Mozirje pod vodstvom g. Francija Goljufa, ki se je nato preimenovala v Godbo Zgornje 
Savinjske doline. Godbo je do leta 2013 umetniško vodil Tomaž Guček, zdaj pa Godbi dirigira prof. 
Tomaž Podlesnik. 

Orkester sestavlja 55 članov, ki prihajajo iz vseh občin Zgornje Savinjske doline. Pripravljajo svoje 
lastne projekte - koncerte in se na željo udeležujejo vseh pomembnejši prireditev v Zgornje Savinjski 
dolini in drugje. Godba je članica Zveze slovenskih godb in sodeluje z Javnim skladom Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti. Tesno pa sodeluje tudi z Glasbeno šolo Nazarje od koder črpa mlade 
glasbenike, ki bistveno dvigujejo kvaliteto orkestra. 

 

2.6 Temeljni razlogi za investicijo 
 

Izhodišča za namero investicije: 

− obstoječi prostori knjižnice ne ustrezajo sodobnim standardom,  

− pomanjkanje prostora za vse godbo,  

− pomanjkanje prostora za muzejske zbirke,  premajhne kapacitete, 

− sprejet prostorski akt in usmeritve ZVKD omogočajo gradnjo na predvideni lokaciji. 
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Predvideti je potrebno: 

− primerne prostore za dejavnosti knjižice, muzeja, godbe in kulturne dogodke, 

− večjo izkoriščenost, kakovost in uporabnost kulturnega doma, ki bo zadostila potrebam kraja, 

− zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti v kraju in občini; 

− ustrezni  dostopi in oprema glede na dejavnost (knjižnice, godbe in muzejskih zbirk), 

− približevanje kulturne dejavnosti (zlasti zahtevnejših dogodkov) prebivalcem občine ter povezava 
kulturne dejavnosti s turizmom, 

− izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti, 

− izboljšanje pogojev za delovanje domačih društev, zavodov, združenj in posameznikov, 

− partnerstvo med izvajalci kulturnih dejavnosti, civilno družbo in gospodarstvom, predvsem 
turizmom, 

− kulturo kot dinamično, izzivalno in neodvisno duhovno silo. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

 

3.1 Razvojne možnosti in cilji investicije 

 

3.1.1 Strateški, dolgoročni cilji in razvojne možnosti 

Osnovni namen investicije je povečati prostorske kapacitete namenjene kulturi, kar bo 
omogočalonadaljnji razvoj in oblikovanje kulturnih programov in dogodkov. Razvoj kulturne dejavnosti 
bo doprinesel k splošnemu razvoju Občine Mozirje,  ohranjanju identitete  in ohranjanja kulturne 
dediščine prostora. 

Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za  krepitev kulturne dejavnosti, kar vključuje: 

− izboljšanje pogojev za razvoj kulturne ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturne dejavnosti, 

− spodbudo lokalnemu in regionalnemu razvoju,povečanja atraktivnosti občine in dopolnitve, 
okrepitve kulturne dejavnosti oz. ponudbe Občine Mozirje za ustvarjalce in občane, 

− povečanja obiskanosti mestnega jedra Mozirja, 

− večje in bolj kakovostne vključitve javne kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, 

− zagotavljanja prostorskih pogojev in omogočanja razvoja društvene dejavnosti v občini, izvajanja 
društvenih dejavnosti in organiziranja prireditev in dogodkov (izvedba srečanj in dogodkov za 
kulturna, turistična, podeželska društva), 

− medgeneracijskega druženja (prostor za različna srečanja interesnih skupin), 

− povezovanje in doseganja partnerstva med izvajalci kulturnih dejavnosti, šolstvom, civilno družbo 
in gospodarstvom, 

− povečanja števila obiskovalcev. 

 

Ciljne skupine uporabnikov: 

− lokalno prebivalstvo: ljubitelji kulturnih dogodkov, 

− domača in tuja kulturna društva, ki želijo svoje ustvarjanje predstaviti, 

− učitelji in učenci glasbene šole, 

− mladi iz lokalnega okolja, 

− organizatorji kulturnih dogodkov, 

− domači in tuji ljubitelji umetnosti, obiskovalci koncertov. 
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3.1.2 Objektni cilji 

Cilj omenjene investicijeje novogradnja 943,93m2površinstavbe.Ker bo stavba grajena energetsko 
varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja in stroški ogrevanja in električne 
energije kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalok zmanjšanju toplogrednih izpustov 
(predvsem CO2).  

Neposredni merljivi cilj investicije je izgradnja Prizidava kulturnega doma Mozirjein povezava z 
obstoječim kulturnim domom. Poleg navedenega so neposredni merljivi rezultati: 

− pridobljenih skoraj 943,93 m2 površine za potrebe kulturnih aktivnosti, 

− zgornja etaža bo namenjena godbi,  

− srednja etaža za knjižnico,  

−  spodnja etaža (za muzejsko zbirko, Videčnikovo in domoznansko zbirko ter čitalnico). 

 

 

3.2 Usklajenost z razvojnimistrategijamiin politikami 

3.2.1 Skladnost z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2014–2020 

Obravnavan projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom za Savinjske regije za obdobje 
2014–2020. V nadaljevanju so besedila iz RRP Savinjske regije, na katera se neposredno navezuje 
predmetna investicija. 

Razvojna prioriteta 2.2.4: Blaginja družbe 

Cilj razvojne prioritete je najprej razumevanje pojma blaginje družbe, ki presega ozko gledanje na 
razvoj zgolj kot na materialno dobrino ali statistiko. Blaginjo se razumeva širše in vključuje zdravje 
družbe, stanje bivalnega okolja, socialnevezi, osebne aktivnosti, pravico do dela in plače, dostop do 
stanovanjskih pogojev, kulture, znanja inizobrazbe in vključuje stanje družbene odgovornosti in 
odnosov do soljudi, do trajnostne rabe virov indo okolja. 

Za uveljavitev teh dobrin in pridobitev so v regiji spodbujeni različni procesi, ki so izraženi skozi široko 
sprejeto Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije. Trajnostni družbeni in gospodarski razvoj 
so v Savinjski regiji usmerjali v doseganje dobrin za blaginjo družbe. Na področju zdravstva se krepi 
vloga Bolnišnice Celje, kot osrednje regijske institucije, kot tudicelo zdravstveno mrežo v regiji. 

Razvojni ukrepi prioritete so: 

− aktivno zaposlovanje mladih, 

− spodbujanje povezovanja med podjetji in raziskovalno in izobraževalno sfero, 

− krepitev družbene odgovornosti in okoljske ozaveščenosti, 

− zagotavljanje stanovanjskih pogojev za mlade družine, 

− medgeneracijske centre, 

− izboljšanje dostopa do socialnih in zdravstvenih storitev, 

− zagotavljanje pogojev za kvalitetno bivanje starejših in bolnih. 
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3.2.2 Skladnost zAkcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 
2014–2020 (AN URE 2020) 

Projekt izgradnjePrizidava kulturnega doma Mozirjeje skladen z Akcijskim načrtom za energetsko 
učinkovitost. Enega izmed sklopov v akcijskem načrtu predstavljajo tudi »Ukrepi v javnem sektorju«, ki 
obsegajo štiri ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti:  

− finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb, 

− finančne spodbude za učinkovito rabo električne energije, 

− uvajanje sistema za upravljanje energije, 

− zeleno javno naročanje. 

 

3.2.3 Skladnost z Nacionalnim energetskim programom 

Predlog Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 (NEP) na področju učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije podaja sledeče cilje (glede na leto 2008):  

− 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno izboljšanje do 
leta 2030, 

− 25-odstoten delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 30-
odstoten delež do leta 2030, 

− 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanja goriv do leta 2020 in 18-
odstotno zmanjšanje do leta 2030, 

− zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi 
stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018. 

V okviru programa se bo izvajalo programe za spodbujanje investicij za povečanje energetske 
učinkovitosti in večjo uporabo obnovljivih virov energije. Glavna področja spodbujanja bodo:  

− energetska prenova in trajnostna gradnja stavb: energetsko učinkovita prenova obstoječih 
stavb v javnem sektorju, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb v javnem sektorju, uporaba 
sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih 
decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na obnovljivih virih energije in 
kogeneraciji,  

− učinkovita raba električne energije: izvedba ukrepov v industriji, javnem in storitvenem 
sektorju, 

− inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo: večji individualni sistemi ter daljinski in 
skupinski sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije, s poudarkom na obnovljivih virih 
energije in kogeneraciji, 

− demonstracijski in vzorčni projekti ter programi energetskega svetovanja, informiranja in 
usposabljanja porabnikov energije, potencialnih investitorjev, ponudnikov energetskih storitev 
ter drugih ciljnih skupin.  

Z uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev NEP omogoča aktivno ravnanje z energijo in 
dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Učinkovita raba energije, izraba obnovljivih virov 
energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije so prednostna področja 
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energetske politike za povečanje zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti družbe ter za postopen 
prehod v nizkoogljično družbo. 

EVROPSKA DIREKTIVA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI STAVB  

3.2.4 Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavbe EPBD 2002/91/EC in predvsem prenovljena direktiva EPBD 
2010/31/EU, ki še bistveno zaostruje nekatere zahteve, omejujeta rabo energije v stavbah. Obe 
direktivi predvidevata omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi 
posamezne tehnične sisteme v stavbah kot so prezračevanje, ogrevanje, klimatizacija, hlajenje, 
priprava tople vode in razsvetljava. Na zahtevah omenjene direktive temelji tudi PURES-2 2010, ki s 
pripadajočo tehnično smernico, TSG-1-004 Učinkovita raba energije, povzemata in prenašata zahteve 
evropske direktive o URE v stavbah v slovensko zakonodajo. Cilji so zmanjševanja rabe energije, bolj 
učinkovite rabe energije in bistveno povečanje rabe energije iz obnovljivih virov, kar so tudi cilji 
obravnavanega investicijskega projekta. 

 

3.2.5 Skladnost z občinskimi in prostorskimi akti 

Projekt je usklajen z naslednjimi občinskimi in prostorskimi akti: 

− Občinski prostorski načrt Mozirje (Ur. list RS, št. 46/2015, tehnični popravek 105/2015). 
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4 VARIANTE 

 

V konceptualni fazi so bile preverjene različne variante glede možnosti izvedbe. Po urbanistično-
arhitekturni, lastniški, ekonomski in funkcionalni analizi je bila izbrana variantana lokaciji, ki je 
podrobneje predstavljena. Po izboru lokacije in zagotoviti prostorskih pogojev sta se izoblikovali dve 
varianti, ki se razlikujeta glede na način gradnje, izbor materialov in energetsko učinkovitost.  

- Varianta 0: Brez investicije 

- Varianta 1:Gradnja s klasičnimi materiali (beton, opeka) in minimalna energetska učinkovitost 

- Varianta 2: Gradnja s naravnimi materiali (več lesa) in izboljšanja energetska učinkovitost 

 

4.0 Varianta brez investicije (ničta varianta) 

Varianta brez investicije bi ohranjala obstoječe stanje ter pomembno »prispevala« k stagnaciji 
nekaterih dejavnosti in storitev, pomembnih za ohranjanje in razvoj podeželja.  

V primeru variante brez investicije cilji investicije niso uresničeni, izgubljena pa so tudi sredstva, ki so 
bila v tanamen do sedaj porabljena (osnovna projektna dokumentacijaindokumenta DIIP). 

Del stroškov je že nastal v fazi inicializacije projekta, predvsem z izdelavo zagonske dokumentacije.  

Varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva. 

 

4.1 Varianta z investicijo (varianta 1) 

Varianta 1 predvideva izgradnjo stavbe glede na osnovi minimalnih zahtev veljavne zakonodaje. V 
primerjavi z drugo varianto je ta nekoliko cenejša, a zanjo ni mogoče pridobiti nepovratnih sredstev, 
kot to velja za drugo varianto.  

 

4.2 Varianta z investicijo (varianta 2) 

Varianta 2 bi lahko bila poimenovana tudi gradnja »skoraj nič energijske stavbe« (sNES). V tej varianti 
so upoštevane izboljšanje trajnostne rešitve, zaradi katerih je možno pridobiti tudi nepovratna sredstva 
EKO sklada.  

 

4.3 Analiza in primerjava variant, kriterijev in predlog izbora optimalne variante 

Tabela: Opredelitev in vrednotenje kriterijev za izbor variante 
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Na podlagi zgornjih navedb se ugotavlja, da je varianta 2 sicer dražja, vendar je za njo možno pridobiti 
okoli 380.000 EUR nepovratnih sredstev, zaradi česar je višina lastnih sredstev  občine okoli 
150.00nižja kot pri varianti 1. Nadalje ima varianta 2 za okoli 50 % nižje obratovalne stroške za 
energijo, kar na letnem nivoju pomeni okoli 3.000 EUR prihranka. V življenjski dobi 30 let to pomeni za 
okoli 90.000 EUR prihranka. 

V nadaljevanju je kot primernejša podrobneje analizirana varianta 2.  

 

 

Okvirne vrednosti  Ničta varianta Varianta 1 

(klasična gradnja) 

Varianta 2 

(sNES) 

debeline  toplotne izolacije zunanje stene / 15 cm 25 cm 

volumenski delež lesa / 50 % / 

energetski razred (kWh/m2a) / A2, B1 

(nad 10 do 25) 

C 

(nad 35 do 60) 

ocenjena vrednost izvedbe gradnje (GOI 
dela) v EUR brez DDV 

/ 1.059 EUR / m2 850 EUR / m2 

višina nepovratnih sredstev (stalne cene) / 380.848,00 / 

višina lastnih  sredstev občine  (stalne cene) / 1.025.477,72 1.165.515,41 

letni obratovalni stroški za energijo (EUR) 
(brez stroškov vzdrževanja) 

/ 9.000 6.000 



Dokument identifikacije investicijskega projekta 

22 

 

5 VRSTA INVESTICIJE 

 

5.1 Opredelitev vrste investicije, osnove za ocene, priznani stroški 

Vrsta investicije 

Investicija pomeni izvedbo novogradnjePrizidava kulturnega doma Mozirje.  

 

Osnove za ocene 

Pravilno vrednotenje gradbenih posegov in izhajajoča investicijska ocena predstavljata eno 
najzahtevnejših kategorij, zlasti v fazi izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta.  

Pri pripravi gradiva so bile kot ustrezen prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se 
financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Na podlagi metodologije so projekti obravnavani kot 
koristna, gospodarna in učinkovita uporaba javnih sredstev. 

Ocena investicijske vrednosti je prikazana na podlagi izdelaneidejne rešitve. Določena tveganja so 
lahko pri pripravi dokumentacije sicer upoštevana, pri sami izvedbi novogradnje pa lahko pride do 
nepredvidenih okoliščin, na katere v fazi projektiranja ni mogoče vplivati. 

 

5.1.1 Priznani stroški operacije s strani EKO sklada 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo nove skupaj nič-energijske stavbe. 

Priznani stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Javnim pozivom 56SUB-LSRS17– 
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
družbenega pomena(Enotna klasifikacija objektov: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo; 12620 
Muzeji in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za 
zdravstveno oskrbo; 12650 Stavbe za šport), ki ga je razpisal Eko sklad. Stroški, ki niso opredeljeni 
kot priznani stroški operacije, so ostali stroški operacije.  

Višina nepovratne finančne spodbude  

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena 
glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih 
toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, 
učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi 
izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 
50 % priznanih stroškov naložbe. 

Tabela: Opredelitev višine spodbude EKO sklada 

 Spodbuda v EUR/m2 

Energijska učinkovitost stavbe 
Qh (kWh/m3a) I. skupina II. skupina III. skupina 

≤ 6 400 310 240 
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Pri tem predstavljajo skupine: 

− I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno 
izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni 
kosmiči ipd.); 

− II. skupina: stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) 
mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora; 

− III. skupina: stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) 
sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.). 

Pravico do dodatne nepovratne finančne spodbude bo Ekosklad dodelil za stavbo, ki izpolnjuje pogoje 
javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na 
m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet 
dodatne spodbude. 

Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje 
javnega poziva, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe 
vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na 
m2 neto ogrevane površine stavbe. 

Priznani stroški so lahko upravičeni le v okviru priznanih namenov te vsebine. Priznani stroški so: 

− Stroški gradnje nove skoraj nič-energijske stavbe (energetska učinkovitost stavbe, izračunana 
po metodi za pasivne stavbe »PHPP2, mora znašati v segmentu računske rabe za ogrevanje 
Qh≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednosti Qhse izračuna za neto ogrevani in prezračevalni 
volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe,za klimatske podatke mesta 
Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada. 

− Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 
W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh 
ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega 
stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih 
pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih 
tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno 
energijsko učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli 
dodatna nepovratna finančna spodbuda.  

− Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K. 
Dodatna nepovratna finančna spodbuda se dodeli tudi, če bo na več kot polovici površine 
neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. 

− Vgradnja energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote 
odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni 
izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %. 

− Vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo. 

 

Stroški in izdatki so priznani, če: 

− so z operacijo neposredno povezani oziroma so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije; 

− so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki 
so bile izvedene; 
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− so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

− nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; 

− temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; 

− so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. 

 

Do sedaj so bila pri omenjeni investiciji porabljena sredstva za izvedbo projektne in investicijske 
dokumentacije ter za vodenje in organizacijo navedenih aktivnosti. 

Vso vrednotenje in vse investicijske vrednosti so oblikovani na dan 4. 7. 2018. 

Investicija zajema obdobje: 2018–2020. 

 

5.2 Tehnični opis investicije 

Investicija zajema dozidavo kulturnega doma za potrebe knjižnice, godbe in muzejskih zbirk.  

Kletna etaža in del pritličja je armiranobetonski, večji del pritličja, nadstropja in ostrešja je 
konstrukcijsko zasnovan in lesene konstrukcije. Na severni strani stavbe je umeščeno dvigalo in 
stopnišče, ki komunikacijsko povezuje vse etaže. Ob komunikacijah so v pritličju in nadstropju 
umeščene sanitarije in čajna kuhinja. Dostop do vseh etaž stavbe je možen preko veznega dela, ki 
povezuje obstoječe kulturni dom z novo stavbo in se po etažah tudi programsko dopolnjuje. Glavni 
dostop do prostorov godbe je z zgornje severne strani, kjer je stavba  vkopana.  

Posebno pozornost bo med gradnjo potrebno nameniti zavarovanju gradbene jame in odvodnjavanju 
zalednih in meteornih vod. 

Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP« znaša v segmentu 
računske rabe energije za ogrevanje manj kot Qh ≤ 6 kWh/m3a. Predvidena je vgradnja zunanjega 
stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K po načelu tesnjenja v 
treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega 
ovoja stavbe znaša U ≤ 0,15 W/m2K.  

Predvidena je LED razsvetljava, ki ima možnost zvezne regulacije. V prostorih zbirk se predvidi 
instalacija tudi za specialno razsvetljavo za osvetljevanje eksponatov.  

Vgrajeni bodo energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega 
zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije 
toplote vsaj 80 %. 

Stavba bo imela najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, 
predvidoma iz daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in TČ zrak voda, ki bo omogočalo tudi 
pohlajevanje stavbe.  

 

Predvidene površine prostorov v novogradnji 
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Etaža Namembnost m2 

KLET  309,77 
 Stopnišče/dvigalo 24,12 

 Muzejska zbirka 94,05 

 Videčnikova zbirka 43,18 

 Domoznanska zbirka 39,92 

 Čitalnica 96,72 

 Hodnik 11,78 

   

PRITLIČJE  317,96 
 Stopnišče/dvigalo 24,12 

 Knjižnica 293,84 

   

NADSTROPJE  316,2 
 Stopnišče/dvigalo 24,12 

 WC – invalid+Ž 9,36 

 WC-M 5,34 

 Prostor za druženje 88,72 

 Oder+arhiv 188,66 

   

   

SKUPAJ  943,93 
 

Slika: Prikaz južne fasade 

 

Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o. 
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Slika: Prikaz zahodne fasade 

 

Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o. 

 

Slika: Prikaz severne fasade 

 

Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o. 

Slika: Tloris kleti 
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Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o. 

 

Slika: Tloris pritličja 
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Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o. 

 

Slika: Tloris I. nadstropja 

 

Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO  

 

6.1 Predhodna dokumentacija 

Pri pripravi dokumentacije je bila do tega trenutka izdelana naslednja dokumentacija: 

− IDZ,Prizidava Mozirje,Tip inženiring, d.o.o., junij 2018. 

 

6.2 Lokacija 

Prizidava kulturnega doma Mozirjebo zgrajena kot prizidek obstoječi stavbi kulturnega doma in 
knjižnice, stavbi bosta povezani. Novogradnja bo umeščena na zemljišča (trenutno parkirišče) s 
parcelnimi številkami358, 361/1, 362/5, 362/7,k. o. 920 – Mozirje. 

Lokacija predvidene novogradnje 

 

 

Vir: Prostorski portal RS, 2018 

Umestitev stavbe v prostor 

 



Dokument identifikacije investicijskega projekta 

30 

 

Vir: IDZ, Prizidek Mozirje, Tip inženiring, d.o.o., junij 2018. 

Zemljišče za predvideno novogradnjo 

 

Vir: Prostorski portal RS, 2018. 

Zemljišče za predvideno novogradnjo - nadaljevanje 
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Vir: Prostorski portal RS, 2018. 

Zemljišče za predvideno novogradnjo - nadaljevanje 

 

Vir: Prostorski portal RS, 2018. 

Zemljišče za predvideno novogradnjo - nadaljevanje 
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Vir: Prostorski portal RS, 2018. 

6.3 Vpliv investicije na okolje 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana zlasti naslednja izhodišča, zakonski in 
podzakonski akti ter tehnične smernice z naslednjih področij: 

− Energetski zakon (Ur. list RS, št. 17/2014 in 81/2015), 

− Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/2004, 14/2005, 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 
111/05 – odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010 – ZRud-1, 20/2011 – odl. US, 57/2012, 101/2013 
– ZdavNepr, 110/2013 in 19/2015), 

− Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 
62/2010), 

− Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/2004), 

− Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 
2/2013, 89/2014 in 91/2015 – ZJN-3), 

− Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št. 106/2002, 50/2005, 
49/2006 in 17/2011 – ZTZPUS-1), 

− Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št. 42/2002, 105/2002 in 110/2002 – 
ZGO-1), 

− Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010), 

− Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, 
št. 89/1999, 39/2005 in 43/2011 – ZVZD-1), 

− Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. list RS, št. 10/2012), 

− učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin), 

− okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 

− trajnostna dostopnost, 

− zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 

 

6.3.1 Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 

Pri izdelavi dokumentacije za izvedbo del in pri sami izvedbi se smiselno uporablja Uredbo o zelenem 
javnem naročanju (Ur.list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/2015 – 
ZJN-3) in upoštevanja zakonov ter podzakonskih aktov s področja varstva okolja in varstva pred 
požarom. 

Novogradnje same po sebi izpolnjujejo temeljne zahteve, saj vključujejo rešitve glede učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije. Poleg tega mora gradnja vsebovati rešitve glede rabe okolju 
prijaznih materialov. Pri izvedbi novogradnje mora naročnik upoštevati pogoje, določene v Uredbi o 
zelenem javnem naročanju. Prav tako mora projektant vključiti takšne gradbene proizvode, ki ne 
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presegajo določene vrednosti emisij hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, in gradbene 
proizvode, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah. 

 

Zmanjševanje vplivov na okolje 

Glede na predvidene posege bodo v času posega prisotni nekateri minimalni negativni vplivi na okolje, 
dolgoročno pa bo imela investicija pozitiven vpliv na okolje. To pomeni zmanjšanje obremenitev okolja 
z energetsko varčnostavbo in z zmanjšanjem porabe energije. V nadaljnjih fazah projekta, zlasti ob 
izdelavi projektne dokumentacije, bodo upoštevana prej navedena izhodišča in predpisani vsi potrebni 
ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje v času izvedbe del. 

 

Tla in voda 

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano 
onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času 
obstaja nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in 
strojne mehanizacije pride do onesnaženja. Za preprečitev tega bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri 
organizaciji gradbišča in podane zahteve po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme.  

 

Zrak 

V času gradbenih del bodo na zrak vplivale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s 
ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, 
stroji za odkopipd.). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik oziroma bo zanemarljiv. Investicija v tem primeru 
ne bo imela negativnih vplivov na zrak. Po investiciji se bo kakovost zraka izboljšala, saj bo investicija 
vplivala na zmanjšanje izpustov CO2. 

 

Hrup 

Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času izvedbe zemeljskih delin ostalih 
obrtniško-instalacijskih del, kjer bo vir hrupa predstavljala gradbena mehanizacija in tovorni promet. 
Vir hrupa bo zgolj občasen in bo najbolj moteč za uporabnike najbližjih stavb, medtem ko za širše 
območje ne bo občuten. Pri obremenjevanju okolja s hrupom je treba upoštevati določila Uredbe o 
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/2004) in Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010).Po investiciji 
sestopnja hrupa v stavbi v predpisanih okvirjih, prav tako tudi stopnja hrupa iz stavbe v okolico.  

 

Poraba električne energije 

Večina električne energije v stavbah se bo porabi za delovanje prezračevalnih in hladilnih naprav, 
notranje in zunanje razsvetljave, pisarniških naprav in drugih električnih naprav. V času gradnje se bo 
poraba električne energije nekoliko povečala (v primerjavi glede na stanje brez investicije) zaradi 
priključitve strojev in naprav.  

 

Odpadki 

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004-ZVO-1 in 
34/2008) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so 
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potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če 
predelava ni mogoča. Izvajalec bo zavezan, da bo ta pravilnik upošteval. 

V času gradbenih del je možno pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem 
kot posledico vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki 
predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: 
odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna 
embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oziroma 
akumulatorji. Po zakonu je treba vse materiale, ki vsebujejo azbest, odstraniti na poseben način.  

Tip in način zbiranja odpadkov bo izveden glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja za 
zbiranje in odvoz odpadkov in v skladu z veljavno zakonodajo. Obremenitev okolja v času gradnje bo 
zmerna, saj bo temu področju namenjena posebna skrb, hkrati bo zajeta vrsta ukrepov za 
preprečevanje morebitnih negativnih vplivov. 

 

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin 

Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva – razen standardnih 
varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.  

 

Vplivi na varnost nepremičnin pred požarom 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti rešitev z zahtevami 
požarne varnosti ter skladno z zakonodajo preveriti potrebnost zasnove oziroma študije požarne 
varnosti in po gradnji izkaza požarne varnosti.  

 

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin 

Pri gradnji se bodo predvidoma pojavljali vplivi, povezani z gradbeno-obrtniško-instalacijskimi (GOI) 
deli, zato se bodo po potrebi v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisij prahu v okolici. 
Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito komunalnih vodov, v kolikor se bodo dela opravljala v 
varovalnem pasu le-teh.  

 

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom 

Pri izvajanju različnih gradbenih posegov se bo pojavljal hrup gradbenih strojev v bližini in v sami 
stavbi. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve 
glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št. 
106/2002, 50/2005, 49/2006 in 17/2011 – ZTZPUS-1). Dela na stavbi se bodo izvajala tako, da bodo 
čim manj moteča za sosednje uporabnike in izvajanje njihovih delovnih procesov. 

 

Vplivi na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih 

Glavni namen obravnavane investicije je varčevanje pri porabi električne in toplotne energije.  

 

Okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov 

Uporabljene bodo različne tehnologije, ki bodo upoštevale visoke standarde stroke na področju 
energetske učinkovitosti, varovanja okolja ter učinkovite rabe vode in surovin.  
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6.3.2 Trajnostna dostopnost 

Predvidena investicija je usmerjena v izvedbo novogradnjePrizidava kulturnega doma Mozirjeter ne 
poslabšuje možnosti trajne dostopnosti. Investicija je zasnovana tako, da bo novogradnja omogočala 
dostop brez arhitektonskih ovir, vstop in uporabo stavbe, ki bo dejansko v javni rabi, tudi invalidom.  

Vstop v stavbo in njena uporaba je projektirana na takšen način, da v njej ni grajenih konstrukcijskih 
ovir. Vertikalnih ovir v stavbi, razen dostopa do nadstropja (mogoča bo vgraditev dvigala oz. 
stopniščne dvižne ploščadi), horizontalni dostop bo omogočen do vseh prostorov v stavbi. 

 

6.3.3 Zmanjševanje vplivov na okolje 

Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 
tako se ne predvideva negativnih vplivov, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava ustreznih poročil. 

 

6.4 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 

Predstavljeni so investicijski stroški obeh variant. Varianti se med seboj razlikujeta v uporabljenih 
materialih in energetski učinkovitosti.  

- Varianta 1 predstavlja klasično gradnjo, skladno z minimalnimi zahtevami zakonodaje. Za 
varianto 1 ni mogoče pridobiti nepovratnih sredstev.  

- Varianta 2 predstavlja trajnostno gradnjo, z višjim deležem lesa, več izolacije in ekološko 
sprejemljivejših materialov za toplotno izolacij ter mehanskim prezračevanjem z rekuperacijo. 
Za varianto 2 se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada v višini okoli 380.000 
EUR.  

 

V okviru investicije je predvidena izvedbanovogradnje s predvideno naslednjo strukturo stroškov: 

Tabela: Struktura stroškov po stalnih cenah (varianta 1) 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene (brez DDV) Delež v % Skupaj v EUR 

      

Projektna dokumentacija, IZP, DGD 1,72 20.000,00 

Projektna dokumentacija, PZI, PID 1,54 18.000,00 

Investicijska dokumentacija, prijava za nepovratna sredstva 1,72 20.000,00 

Nadzor po Gradbenem zakonu, nadzor za EKO sklad 1,29 15.000,00 

Gradnja stavbe (gradbeno, obrtniška, instalacijska dela) 68,84 802.340,50 

Geotehnično zavarovanje gradbene jame in zaščita pred vodo 3,43 40.000,00 

Oprema (čajne kuhinje) 1,72 20.000,00 

Komunalni prispevek  0,00 0,00 

Priključki (priključnine in priključki na infrastrukturo) 1,72 20.000,00 

Skupaj 1,00 955.340,50 
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22 % DDV  22,00 210.174,91     

Skupna vrednost 122,0 1.165.515,41 

 

Tabela: Struktura stroškov po stalnih cenah (varianta 2) 

Tabela: Investicijski stroški - stalne cene (brez DDV) Delež v % Skupaj v EUR 

      

Projektna dokumentacija, IZP, DGD 1,42 20.000,00 

Projektna dokumentacija, PZI, PID 1,28 18.000,00 

Investicijska dokumentacija, prijava za nepovratna sredstva 1,42 20.000,00 

Nadzor po Gradbenem zakonu, nadzor za EKO sklad 1,07 15.000,00 

Gradnja stavbe (gradbeno, obrtniška, instalacijska dela) 71,09 999.726,00 

Geotehnično zavarovanje gradbene jame in zaščita pred vodo 2,84 40.000,00 

Oprema (čajne kuhinje) 1,42 20.000,00 

Komunalni prispevek  0,00 0,00 

Priključki (priključnine in priključki na infrastrukturo) 1,42 20.000,00 

Skupaj 1,00 1.152.726,00 

22 % DDV  22,00 253.599,72 

Skupna vrednost 122,0 1.406.325,72 

 

Opredelitev investicije s kvadraturami 

Kondicionirana površina (za obe varianti)za obravnavano kulturne stavbe bo znaša943,93 m2. 

 
6.4.1 Izračun vrednosti investicijepo stalnih cenah 

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljene površinestavbe, ki bo predmet 
izgradnje, znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah1.152.726,00EUR brez DDV 
in1.406.325,72EUR z DDV. Stalne cene so na nivojujulija 2018. 

 

Tabela:Vrednost investicije po stalnih cenah po virih financiranja, v EUR 

Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV) Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2019 EUR v 2020 

EKO sklad, j.s. 27,08 380.848,00 0,00 380.848,00 

Občina Mozirje 54,89 771.878,00 540.314,60 231.563,40 

Občina Mozirje - DDV 18,03 253.599,72 177.519,80 76.079,92 

SKUPAJ LASTNI VIRI 72,92 1.025.477,72 717.834,40 307.643,32 

Dinamika v %   100,00 51,04 48,96 

SKUPAJ 100,0 1.406.325,72 717.834,40 688.491,32 
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6.4.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 
2018« za inflacijo v višini 1,9 % za leto 2019 in 2,3 % za leto 2020 (vir: UMAR, Pomladanska napoved 
gospodarskih gibanj 2018, marec 2018). Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju 
investicije po tekočih cenah so navedene v nadaljevanju. 

 

Tabela: Stopnje inflacije po investicijskih letih 

Predvidena stopnja inflacije v % Leto 
1,9 

 
2019 

2,3 20,20 

 

Tabela: Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamika financiranja 

Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV) Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2019 EUR v 2020 

EKO sklad 27,40 397.010,05 0,00 397.010,05 

Občina Mozirje 54,65 791.970,83 550.580,58 241.390,26 

Občina Mozirje - DDV 17,96 260.201,20 180.892,68 79.308,52 

SKUPAJ LASTNI VIRI 100,00 1.449.182,08 731.473,26 717.708,82 

Dinamika v %  100 50,47 49,53 

SKUPAJ  100,0 1.449.182,08 731.473,26 717.708,82 

Vpliv inflacije 3,05 42.856,36 13.638,85 29.217,51 

 

Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša 42.856,36EUR, kar znaša 3,05% 
vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah. Navedene vrednosti pomenijo oceno investicije. 
Dejanske verodostojne vrednosti bodo pridobljene na osnovi javnega razpisa, sklenjenih pogodb in 
končnega obračuna del. 

 

6.4.3 Deleži in viri financiranja 

Za financiranje predvidene investicije se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko 
sklada. Ocenjeno je, da bo višina nepovratne finančne spodbude 400 EUR/m2. Znesek finančne 
spodbudene sme presegati50 %predvidenih priznanih stroškov investicije. 

Tabel: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah po priznanih stroških in viru financiranja 

Viri financiranja - tekoče cene 

Delež glede na 
celotne 
stroške 

Delež glede na 
upr. stroške Skupaj v EUR EUR v 2019 EUR v 2020 

Upravičeni stroški           

EKO sklad, j.s 27,40 100,00 397.010,05 0,00 397.010,05 

Skupaj 27,40 100,00 397.010,05 0,00 397.010,05 
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Neupravičeni stroški           

Občina Mozirje  54,65 199,48 791.970,83 550.580,58 241.390,26 

Občina Mozirje - DDV 17,96 65,54 260.201,20 180.892,68 79.308,52 

Skupaj 72,60 265,02 1.052.172,03 731.473,26 320.698,78 

            
SKUPAJ 100,00 365,02 1.449.182,08 731.473,26 717.708,82 

 

6.4.4 Vrednost investicije na m2 

Vrednost investicije na m2 po posameznih vrstah stroškovinvesticije znaša: 

Tabela: Struktura investicijskih stroškov na enoto (m2) po tekočih cenah 

Tabela: Investicijski stroški - tekočih cene (brez DDV) Delež v % Skupaj v EUR vrednost na m2 

        

Projektna dokumentacija, IZP, DGD 1,74 20.609,48 21,83 

Projektna dokumentacija, PZI, PID 1,56 18.548,53 19,65 

Investicijska dokumentacija, prijava za nepovratna sredstva 1,74 20.609,48 21,83 

Nadzor po Gradbenem zakonu, nadzor za EKO sklad 1,30 15.457,11 16,38 

Gradnja stavbe (gradbeno, obrtniška, instalacijska dela) 86,73 1.030.191,64 1.091,39 

Geotehnično zavarovanje gradbene jame in zaščita pred 
vodo 3,47 41.218,96 43,67 

Oprema (čajne kuhinje) 1,74 20.609,48 21,83 

Komunalni prispevek  0,00 0,00 0,00 

Priključki (priključnine in priključki na infrastrukturo) 1,74 20.609,48 21,83 

Skupaj 100,00 1.187.854,16 1.258,41 

22 % DDV  22,00 261.327,92 276,85 

Skupna vrednost 122,00 1.449.182,08 1.535,26 

 

Vrednost investicije na m2 po stalnih in tekočih cenah pa znaša: 

Tabela: Prikaz investicijskih stroškov na enoto (m2) po stalnih in tekočih cenah, brez in z DDV 

stalne cene Vrednost v EUR Kvadratura v m2 Vrednost na m2 v EUR 

Skupne vrednosti brez DDV 1.152.726,00 943,93 1.221,20 

Skupne vrednosti z DDV 1.406.325,72 943,93 1.489,86 

tekoče cene    

Skupne vrednosti brez DDV 1.187.854,16 943,93 1.258,41 

Skupne vrednosti z DDV 1.449.182,08 943,93 1.535,26 
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6.5 Kadrovsko-organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma: 

- predstavnik odgovorne osebe naročnika, 

- operativni vodja projekta, 

- predstavniki strokovnih sodelavcev. 

Opis vloge sistema Institucija 

 

GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS) 

 

Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja 
vire sredstev za realizacijo projekta. Naročnik projekta ima v 
projektu naslednje naloge: 

− definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo), 

− zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta, 

− izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta, 

− naroča izvajanje projekta, 

− upravlja projekt, 

− sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta, 

− sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta. 

Glavni sistem je vedno tisti, ki je investitor in ki razpolaga s 
sredstvi. 

 

 

Občina Mozirje 

 

in njene službe ter preko pridobljenih 
(ne)povratnih sredstev tudi EKO sklad 

 

SKRBNIŠKI SISTEM (SS) 

 

Sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi 
koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno 
organizacijo. Vanj so vključeni: 

− vodja projekta (oseba, ki operativno vodi realizacijo 
projekta), 

− projektni administratorji (so asistenti vodje projekta, 
kadar vodenje projekta vodjo preveč obremeni). Skupina 
administratorjev z vodjo mora pokrivati vsaj področje 
energetske učinkovitosti, področje javno-zasebnih 
partnerstev in področje financ (računovodstvo, finance, 
davčno področje). Poleg tega imajo še naslednje naloge: 

o pripravlja in usklajuje razpored sestankov, 

o sklicuje in organizira sestanke, 

o piše zapisnike sestankov in jih razpošilja, 

o zbira, arhivira in urejuje vso projektno 
dokumentacijo, 

o izvaja investitorski nadzor, 

o ločeno vodi ekonomske bilance projekta,  

o skrbi za informacijski sistem projekta. 

 

 

 

 

 

 

Projektni tim, ki ga določi vodstvo Občine 
Mozirje 
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IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (ZSI) 

 

Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta 
samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni dejavnosti. Ko to 
delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v 
izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalce posameznih aktivnosti 
skladno z Zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih 
izvajalnih skupin izbere vodja projekta. V okviru sistema izvajanja 
projektaje tudi administracija projekta: 

− zajema se podatke za plan projekta in podatke o 
realizaciji, 

− pripravljajo se razna poročila, obračunske situacije,  

− vodi se seznam zadolžitev in ugotavlja se njihovo 
izpolnjevanje. 

 

Inženiring, projektanti in strokovni nadzor so sicer izvajalni sistem, 
ki pa je v smislu usmerjanja, svetovanja in razmerja z naročnikom 
lahko tudi skrbniški sistem.  

 

 

Izvajalci in podizvajalci posamezne faze 
projekta so izbrani na javnem razpisu, ki 

jih skladno z zakonodajo pripravi 
skrbniški sistem (vodja projekta), potrdi 

pa skladno z dogovorom o vodenju 
projekta glavni sistem prijavitelja. 

 

Ožji izvedbeni projektni tim bo vodil operativni vodja projekta skupaj s svetovalnim inženiringom in z 
odgovorno osebo naročnika. 
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Projektni timi bodo predvidoma imeli sestanke v prostorih investitorja, kar je tudi lokacijsko 
najprimerneje. 

 

Izvajalni sistem – izvajalci posameznih aktivnosti  

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi javnih 
razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis investitor (prijavitelj) imenoval razpisne komisije in vodil 
postopek.  

Nadzorni sistem predstavlja več entitet. Vsaka od teh v okviru svojih pristojnosti nadzira potek 
projekta. Nadzorni sistem predstavljajo: 

− nadzorni organi projekta, 

− občinski svet, 

− Računsko sodišče RS. 

Glavni mejniki projekta so: 

− izdelana projektna dokumentacija za novogradnjo (PGD, PZI, PID), 

− pridobljeno gradbeno dovoljenje, 

− uspešna prijava na javni poziv, sklenjena pogodba za pridobitev (ne)povratne finančne spodbude, 

− uspešna izvedba del, 

− pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Uspešnost pomenidoseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kakovosti v okviru 
predvidenih stroškov.Prijava in razpisna dokumentacija zagotavljata enake možnosti in enakost med 
spoloma.  

 

6.6 Tveganja 

Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri zagotavljanju virov, doseganju rokov, cene, 
kvalitete in ciljev projekta. Ena izmed rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in 
ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz 
petih korakov:  

− 1. korak je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in 
kvalitativne analize tveganj,  

− 2. korak vsebuje kvantitativno analizo tveganj,  

− 3. korak pomeni planiranje odzivov na tveganja,  
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− 4. korak pomeni spremljanje in kontroliranje tveganj in  

− 5. korak je oblikovanje zaključnega poročila. 

 

Namen ocene tveganja je spoznavanje razmer, oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano 
izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je potrebno projekt neprenehoma 
spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, 
istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje. Pri 
oceni tveganj ne gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje 
inovativnosti in splošno spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kvalitete in rokov.  

 

Ocena tveganj obsega: 

− opis tveganja (tekstualen),  

− verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna),  

− možnost obvladovanja (da/ne) in  

− predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis). 

 

VODSTVENA TVEGANJA, KADROVSKA TVEGANJA  

Tveganje je NIZKO, saj bo zahtevano, da je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi 
referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju 
ne more ogroziti izvedbe projekta.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: pri izvajanju je organizacijska struktura jasna, moč realizacije pa ni 
odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da lahko npr. v primeru odsotnosti 
projektnega vodje vodenje prevzame pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, 
sodelujejo pri načrtovanju … Pri pripravi in oddaji javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na 
kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja. 

 

TEHNIČNA TVEGANJA  

Terminski plan: neustrezne projektne rešitve, zamude pri izboru projekta, zunanji izvajalci ne 
izpolnjujejo del skladno s terminskim planom ...  

Tehnologija gradnje: morebitna nova dejstva bi lahko pomenilo tako zamude, kot dodatne finančne 
zahteve.  

Tveganje (pri terminskem planu in pri tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar 
je zaradi hkratnega izvajanja dejavnosti v bližnjih stavbah ter izvajanja samih gradbenih del in 
posledične potrebne reorganizacije samega dela in vseh deležnikov tveganje relativno VISOKO. 
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Zaradi vse potrebne reorganizacije dela oz. da bodo dela čim manj moteča za javni zavod, se bodo 
dela izvajala v terminskem planu, ki ga bo določil naročnik, da bo čim manj motenidelovni procesi.  

Do zamud bi prišlo lahko tudi v primeru, da bi se neizbran ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi 
bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: podrobna priprava načrta izvedbe operacije, upoštevanje težav v 
zvezi z delovnimi procesi, ki se bodo odvijali v sosednjih stavbah, pri pripravi terminskega plana. Pri 
zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo medsamo izvedbo tveganje 
poskušali minimizirati. Tehnologija gradnje je znana. Tveganje ustrezne kontrole projekta sicer 
obstaja, vendar ga je možno zelo zmanjšati z izgrajenim metodološkim modelom kontrole. 

 

FINANČNA TVEGANJA 

Višji stroški, pomanjkanje sredstev npr. zaradi spremembe zakonodaje, zaradi podražitev, zaradi 
sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala pri novogradnji. Tveganje je NIZKO. 

Nepredvidena dela: izvajalci bodo zahtevali dodatna plačila.  

Tveganje je SREDNJE do NIZKO, saj gre za izgradnjo stavbe. Z ustreznim načrtovanjem in 
spremljanjem ga je možno obvladovati in tudi zmanjšati.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: v primeru novih dejstev bo investitor zagotovil dodatne vire za 
izvedbo vseh del v skladu s terminskim načrtom oz. se bo izvedba določenih del zamaknila. Gotovo 
vseh problemov ni bilo mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to 
pozorni pri vsaki aktivnosti. V primeru, da bodo nastali dodatni stroški, jih bo investitor pokril iz lastnih 
virov (ali s pridobitvijo dolžniškega kapitala oz. dodatnih virov financiranja), tako da bo finančna 
konstrukcija zaprta. 

 

PRAVNA TVEGANJA 

Sprememba zakonodaje na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih 
postopkov ... Tveganje je SREDNJE do VISOKO. Na področju graditve so v procedurah spremembe 
zakonodaje, ki lahko bistveno vplivajo tako na stroške izvedbe kot tudi na terminski plan.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj:predvidenespremembe oz. dopolnitve zakonodaje se poskušajo v 
največji možno meri upoštevati pri planiranju aktivnosti in s tem zmanjšati eventualne zamude pri 
izvedbi projekta. 

 

OSTALA TVEGANJA 

Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na 
projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO.  

Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele objekt. Tveganje je NIZKO. 
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Zbirna tabela – povzetek  

 

 

6.7 Konkretizacija investicije 
 

Za izvedbo projekta Prizidava kulturnega doma Mozirje morajo biti izvedene naslednje aktivnosti: 

− priprava in potrditev DIIP in ostale investicijske dokumentacije,  

− izdelava projektne dokumentacije, 

− prijava za pridobitev nepovratnih sredstev, 

− izvedba gradbenih in obrtniških del, 

− dobava in montaža opreme, 

− strokovni nadzor nad gradnjo in vodenje projekta, 

− izdelava varnostnega načrta, izvedba aktivnosti koordinatorja za varstvo pri delu, izdelan mora biti 
geodetski načrt, 

− po končanju naložbe mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

  STOPNJA TVEGANJA UKREP 

VRSTA TVEGANJA TVEGANJE NIZKA SREDNJA VISOKA  

Kadrovska Odhod ključnih članov 
tima 

   Razpršenost in nadomestljivost članov.  

Tehnična Terminski plan    Terminski plan predvideva časovne 
rezerve. Natančno planiranje izvedbe. 

Tehnična Nepredvidena dela    Dobro opredeljen in natančen projekt.  

Finančna  Zagotovitev finančnih 
virov 

   Aktivno iskanje različnih virov, prijave na 
razpise. 

Finančna Višji stroški, 
pomanjkanje sredstev 

   GOI dela, finančni načrt javnega zavoda.  

Pravna Sprememba zakonodaje    Prilagoditev v prehodnih rokih. 

Ostala Politično tveganje    Podpora sveta zavoda politično 
raznolika.  

Ostala Višja sila    Zavarovanje, območje ni ogroženo.  
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7 NADALJNJA DOKUMENTACIJA 

7.1 Potrebna dokumentacija 

 

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo. 

1. Investicijska dokumentacija 

Že izdelano:  

− DIIP.  

Še potrebno: 

− Poročilo o izvajanju investicijskega projekta – PI: 

v fazi projekta se opravlja sprotno vrednotenje ter, kadar se izkaže za potrebno, se 
izdela tudi novelacijo investicijskega programa; 

− Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta – PRU: 

poročilo se pripravi po zaključku investicije oziroma v fazi obratovanja (naknadno 
oziroma ex-post vrednotenje). 

 

2. Projektna in druga dokumentacija 

Že izdelano: 

− Idejna zasnova. 

Še potrebno: 

− projektna dokumentacija PGD z vsemi elaborati in načrti, PZI, PID, POV1, PVUE2, 

− razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del (projektiranja, inženiringa,izvedbe GOI del in 
dobave opreme itd.). 

 

3. Upravna dovoljenja 

Še potrebno:  

− gradbeno in uporabno dovoljenje. 

 

 

                                                      

 

1 Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta. 
2Projekt za vpis v uradne evidence. 
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7.2 Terminski plan poteka investicije 

Do te faze jebila izdelana idejna zasnova. V sklopu investicijske dokumentacije je bil izdelan dokument 
identifikacije investicijskega projekta. 

Končni rok za dokončanje vseh del je 30. 3. 2020, Uporabno dovoljenje bo pridobljeno do 30.6.2020. 
Do takrat bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.3 

 

Terminski plan investicije po aktivnostih, obdobje 2018–2020 

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki 
naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

 

Časovni načrt izvedbe investicije 

− Izdelava DIIP-a in njegova potrditev: julij2018. 

− Izdelava PGD: oktober 2018. 

− Izdelava IP: oktober 2018. 

− Oddaja vloge in pridobitev gradbenega dovoljenja: oktober – december 2018. 

− Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev: november2018. 

− Objava javnega razpisa za izvedbo GOI del in dobavo opreme: januar 2019. 

− Sklenitev pogodbe z izvajalcem GOI del: marec2019.  

− Pričetek izvedbe del: marec 2019. 

− Zaključek izvedbe del: marec2020. 

− Pridobitev uporabnega dovoljenja: junij 2020. 

 

Vodenje investicije 

Investitor bo pri vodenju operacije zagotavljal upoštevanje naslednjih pravil, ki so vezana na porabo 
sredstev, pridobljenih iz Eko sklada: 

− operacijo bo izvajal v skladu z Javnim pozivom 56SUB-LSR17, in bo zaključena v 36 
šestintrideset) mesecih od dokončne odločbe o dodelitvi pravic do nepovratne finančne 
spodbude, 

− pri porabi sredstev bo upošteval zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, 
določeni v tem zakonu; v primeru, ko pogoji za upoštevanje zakona, ki ureja javno naročanje, 
niso izpolnjeni (tj. v primerih ti. »evidenčnih naročil« upravičencev, ki so naročniki po zakonu, 
ki ureja javno naročanje ali naročil upravičencev, ki niso naročniki po zakonu, ki ureja javno 
naročanje), pa se upravičenec zavezuje, da bo pri naročanju blaga, storitev, spoštoval 

                                                      

 
3Skrajni rok za zaključek naložbe je 36 mesecev od dokončnosti odločbe EKO sklada  o dodelitvi sredstev. Odločba postane 
dokončna z njeno vročitvijo investitorju. 
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temeljna načela javnega naročanja ter pri naročanju blaga, storitev, kadar je vrednost brez 
DDV enaka ali višja od 5.000 EUR, pridobil najmanj tri relevantne ponudbe (če je na trgu toliko 
ponudnikov), pri čemer mora biti izbrana ponudba primerljiva s cenami na trgu,  

− vzpostavil bo ločeno računovodsko spremljanje izdatkov operacije na posebnem stroškovnem 
mestu ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, 

− za namen spremljanja in vrednotenja operacije bo skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU spremljal in ministrstvu 
zagotavljal podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, 

− v skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo zagotavljal revizijsko sled in hranil vso 
originalno dokumentacijo v zvezi z operacijo kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja 
na nivoju operacije ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer še najmanj 
dve leti po zaključku operacije, 

− upošteval bo pravila informiranja in komuniciranja pri izvajanju operacije v skladu s 115. do 
117. členom in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020. 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Občina Mozirje želi zagotoviti ustrezne prostorske pogoje, skladne z normativi za izvajanje kulturnih 
dejavnosti ter za potrebe knjižnice. 

 

Investicija bo imela ugoden vpliv na okoljski, družbeni in gospodarski razvoj občine ter lokalnega 
okolja. Koristi bodo imeli tudi uporabniki storitev javnih zavodov, katerim bo zagotovljeno boljše 
bivalno okolje za izvajanje kulturnih dejavnosti. Na nivoju te dokumentacije se izpostavlja predvsem 
naslednje pozitivne učinke investicije: 

− izboljšanje delovnih pogojev in udobja v prostorih, kjer se bodo izvajale kulturne dejavnosti, 

− večnamenska kulturna stavba, ki se bo uporabljal za izvajanje knjižnične dejavnosti in kulturnih 
dejavnosti društev in klubov,  

− pridobitev energetsko varčnega in okolju prijazne stavbe, 

− celovit pristop k projektu, ki prinaša sinergijo in minimalne stroške za obratovanje in vzdrževanje.  

 

Glede na spoznanja s področja investicij, gradbeništva, energetike, bivanja, toplotne zaščite in 
mikroklime se ocenjuje, da bo imela predvidena naložba pozitiven vpliv na kakovost in stroške 
izvajanja delovnih procesov v obravnavanem zavodu,ki bo v stavbi izvajal knjižnično dejavnost in 
ostale kulturne dejavnosti, in s tem na uresničitev temeljnih ciljev njegove dejavnosti.  

Posebej se poudarja, da je treba načrtovano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in 
tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob uporabi 
sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev s področjaklimatskih 
zahtev in razsvetljave je cilj vsem uporabnikom in udeleženim zagotoviti prijetne, funkcionalne, 
fleksibilne in kakovostne pogoje za uporabo prostorov v okviru obravnavane stavbe ter varno stavbo in 
opremo.  

Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost 
organiziranja in izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj 
navedeni pozitivni učinki investicije dovolj opravičljiv razlog, da se uresniči predvideno naložbo in se s 
tem zagotovi rezultate ter doseže zastavljene cilje investicije. 

 

 

Na osnovi navedenega se investicijski projekt izgradnje Prizidava kulturnega doma 
Mozirjeocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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