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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                         Zapisnik 19. redne seje 

 
 
 

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

Seja je potekala v sejni sobi občine Mozirje. 
 
 

 
Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. 
 

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

Savinjske novice. 
 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 

Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta. 
 
 

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 19. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z 
dne 19.12.2017, priloga 

2. Cena storitve izvajanja obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode, priloga (poročevalec: JP Komunala Mozirje, Jaka Vačovnik) 

3. Predlog koriščenja kohezijskih sredstev za odvajanje in čiščenje odpadni voda, 
priloga (poročevalec: JP Komunala Mozirje, Ivo Glušič) 

4. Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2018, priloga (poročevalec: 
Janez Janko) 

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

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

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

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

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

potrdi nova cena storitve. 
- Pojasnila:  

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

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

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

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

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

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

Sklepa sta bila  sprejeta soglasno. 
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K 3. točki dnevnega reda 
 
Predlog koriščenja kohezijskih sredstev za odvajanje in čiščenje odpadni voda 
 
Uvodno obrazložitev je podal Ivo Glušič: 
V obdobju 2014 do 2020 so preko Savinjske regije na voljo za občino Mozirje kohezijska 
sredstva v višini 3.6 mio EUR za namene odvajanja in čiščenja odpadnih voda.   
Na območju k.o. Loke, parc. št. 95/48, je bila dotrajana obstoječa čistilna naprava s kapaciteto 
3000 PE. Na tem mestu se je v letu 2012 predvidela nova čistilna naprava, ki se razširi za 3000 
PE na  skupno kapaciteto 6000 PE, kar bo dolgoročno zadovoljilo potrebe celotnega 
kanalizacijskega omrežja, ki gravitira na to čistilno napravo. CČN Mozirje pokriva kapacitete 
aglomeracij Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji.  
1. faza gradnje, ki zajema mehansko in biološko čiščenje, se je pričela v letu 2016 in je v fazi 
poskusnega obratovanja.  
2. faza CČN Mozirje predvideva izgradnja gnilišča in dehidracijo blata.   
Projekt zajema tudi izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v  aglomeraciji nad 2000 PE 
in s tem rešitev 98% priključenosti na že izgrajene centralne čistilne naprave.  
Upravičen obseg investicije: 
Nova ČCN, ki je v zaključni fazi investicije: 
- Čistilna naprava kapacitete 6.000 PE 
Nova kanalizacija (Loke, Savinjska cesta): 
- Kanalizacijsko omrežje v dolžini 1.855 m 
- 1 črpališče 
- 49 novih hišnih priključkov 
- 149 na novo priključenih prebivalcev na odvajanje 
- 149 na novo priključenih prebivalcev na čiščenje 
Gradnja ločene kanalizacije (Praprotnikova): 
- Meteorno kanalizacijsko omrežje v dolžini 1205 m 
- Fekalno kanalizacijsko omrežje v dolžini 843 m 
Financiranje: 
V letu 2018 se predvideva izdelava investicijske dokumentacije, izgradnja pa v letih 2019 in 
2020. 
Tematiko sta obravnavala Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo 
in Odbor za gospodarstvo in proračun  Občine Mozirje. Odbora sta mnenja, da je verjetno 
edinstvena prilika, da se pridobijo znatna zunanja sredstva za reševanje problemov z odpadno 
vodo. Glede na težave s pitno vodo, ki jo zagotavlja vodovodni sistem Letošč, pa je Odbor za 
gospodarstvo in proračun priporočil, da občinska uprava naredi vse, da se vsaj po letu 2020 
prične z obnovo Letošča. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Glede na to, da je CČN nova, pa se še kljub temu načrtuje precejšen znesek za nadgradnjo 

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

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

o In na dezinfekcijo odpadne vode 
 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji 
Sklep: 
Občina Mozirje naj nadaljuje s postopkom za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt 
"kanalizacija in CČN Mozirje". 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 4. točki dnevnega reda 
 
Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Janez Janko : 
V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur. l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega  
programa športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost. 
Letni program določa: 
- programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  
- obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in  
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. 
Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2018 so se glede na leto 2017povečala za 2.000 
€. Povečanje je posledica tega, da se v zadnjih letih v Občini Mozirje za šport namenja 
nekoliko več sredstev in tudi nastanek novih športnih društev. 
Komisija za šport je pripravila razdelilnik teh sredstev po posameznih programih športa. Tudi 
letos se je posebna pozornost posvetila programom športa, ki izvajajo športno vzgojo otrok in 
mladine, usmerjene v kakovosten šport. 
Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov 
športa za leto 2018. 
Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagan sklep.  
 
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme sklep, da se sredstva za izvajanje programov 
športa za leto 2018 v skupni višini 22.000 € razdelijo na naslednji način: 
Program športa sredstva 

 2017 
sredstva 

 2018 
delež 
2018 

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

14.400 € 16.400 € 76,4% 

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

    
SKUPAJ 20.000 € 22.000 € 100% 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Predlog imenovanja člana v svet JZ Glasbena šola Nazarje 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Samo Kramer 
Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje. Svet zavoda ima enajst (11) članov in 
je sestavljen iz predstavnikov  (8. člen Odloka): 

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

Mandat je 4 leta. 
S sklepom sveta ustanoviteljic GŠ Nazarje je določeno, da v tem mandatnem obdobju v svet 
zavoda svoje člane imenujejo občine Mozirje, Nazarje in Ljubno. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja, je na svoji 14. redni seji  
predlagala, da se v Svet JZ GŠ Nazarje, imenuje član občinskega sveta – mag. Peter Goltnik. 
 
Po krajši diskusiji je bil prejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, imenuje mag. Petera Goltnika za  člana sveta JZ GŠ 
Nazarje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Ivan Suhoveršnik, župan: 
Objekt podružnične osnovne šole v Lepi Njivi ni več aktiven. Spodnje prostore koristijo 
domača društva (kulturno in športno društvo v Lepi Njivi). Zgornji prostori so trenutno prazni. 
Kaže se možnost oddaje teh prostorov v najem. Glede na stroške vzdrževanje objekta, smo 
mnenja, da bi bil najem smiseln. 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Od kar ne skrbi za objekt OŠ Mozirje, se stroški kurjave povečujejo. To kaže na 

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

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

- Potrebno je speljati postopek (razpis) za najemnika. 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinska uprava naj spelje postopek za oddajo v najem zgornje etaže objekta 
podružnične osnovne šole Lepa Njiva, najboljšemu ponudniku. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Repenšek Jure: 
- Apelira na občinsko upravo, da čimprej objavi razpis za delovanje društev. 
- Kako je z organizacijo prireditev ob 700- letnici Trških pravic? Tu je prilika za 

sodelovanje. 
Marko Presečnik: 
Kako je z načrtovanimi aktivnostmi za zemljišče pri avtobusni postaji? Razmislek v smeri 
parkirišča in oskrbo avtodomov bi bil na mestu. 
Roman Čretnik: 
Opozoril je na plinsko cisterno pri avtobusni postaji. Cisterna ni več v funkciji, nihče je ne 
vzdržuje. Predlaga odstranitev. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 


