Občinski svet Občine Mozirje

Zapisnik 17. redne seje

ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek, 28.11.2017.
Seja je potekala v sejni dvorani Občine Mozirje.
Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje:
URŠKA CAR, MARK MOLNAR, ROMAN ČRETNIK, MOJCA FINKŠT, JOŽICA
STROJANŠEK, JOŽEF JELEN, LUKA PAULIČ, mag. JOŽE KUMER
Opravičeno odsotni: mag. PETER GOLTNIK, mag. SAMO KRAMER, MARKO
PRESEČNIK, mag. TANJA ZUPAN VOLER, JURIJ REPENŠEK.
Ostali navzoči:

mag. IVO GLUŠIČ, JANEZ JANKO - občinska uprava
Savinjske novice.

Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 8 članov občinskega sveta.
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje
Občinskega sveta Občine Mozirje.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne
17.10.2017, priloga
2. Statut Občine Mozirje – druga obravnava, priloga (poročevalec: Lex-localis)
3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje – druga obravnava, priloga (poročevalec:
Lex-localis)
4. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava, priloga (poročevalec:
župan)
5. Najem premoženja, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)
6. Soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje, priloga (poročevalec: Ivo Glušič)
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

SKLEP:
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

K 1. točki dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 17.10.2017

Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
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Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Mozirje z dne, 17.10.2017.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki dnevnega reda
Statut Občine Mozirje – druga obravnava
Uvodno obrazložitev je podala članica Statutarno pravne komisije, Urška Car:
Pripombe iz prve obravnave so bile upoštevane.
Tematika je primerna za drugo obravnavo in sprejem.
Diskusija:
Posebne diskusije ni bilo.
Ker se akt sprejema z 2/3 večino, navzočih pa ni bilo dovolj članov, glasovanje ni bilo
opravljeno.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje bo glasovanje o Statutu opravil na naslednji seji.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 3. točki dnevnega reda
Poslovnik Občinskega sveta Občine Mozirje – druga obravnava
Uvodno obrazložitev je podala članica Statutarno pravne komisije, Urška Car:
Pripombe iz prve obravnave so bile upoštevane.
Tematika je primerna za drugo obravnavo in sprejem.
Diskusija:
Posebne diskusije ni bilo.
Ker se akt sprejema z 2/3 večino, navzočih pa ni bilo dovolj članov, glasovanje ni bilo
opravljeno.
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje bo glasovanje o Poslovniku opravil na naslednji seji.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki dnevnega reda
Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik:
V procesu priprave proračuna za leto 2018 so bila upoštevana izhodišča MF, zatečeno stanje
proračuna 2017 in predlogi proračunskih uporabnikov (šola, vrtec, knjižnica, glasbena šola,
zdravstveni dom, komunala, …).
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Prihodki so ocenjeni na osnovi prihodkov v letu 2017 in sprejete glavarine.
Tekoči odhodki so ocenjeni na osnovi predstavljenih predlogov proračunskih uporabnikov in
zakonskih določil, ki opredeljujejo obseg plač. Investicijski odhodki se nanašajo na
zaključevanje investicij v teku (GVC, CČN, krožišče GAJ) in investicije, ki bodo znatno
sofinancirane s strani RS (TIC, Šmihelska cesta, most Ljubija). V planu pa je še izdelava
investicijske dokumentacije za projekte, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo izdatno
sofinancirani (Praprotnikova ulica, Kulturni dom in Osrednja knjižnica).
Ker v letu 2018 obeležujemo 700 let trških pravic, se namenja nekaj sredstev tudi za promocijo
občine Mozirje.
Diskusija:
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje:
Jože Jelen:
Ugotavlja slabo dejavnost odborov (nesklepčnost, pomanjkanje poglabljanja v stvari, …)
Pogreša celovite NRP, vizijo občine, dolgoročen plan investicij.
Za knjižnico naj ostanejo sredstva v proračunu le za dokumentacijo.
Mark Molnar:
Pogreša jasno stališče odbora za proračun.
Luka Paulič:
Ideja o prestavitvi knjižnice v prostore Mercatorja je nekje od leta 2010. Mogoče bi lahko
razmišljali povsem na novo, se pravi, da bi te prostore v Mercatorju uporabljala godba in
kulturniki za kulturne namene.
TIC Mozirje vsekakor potrebuje, bo pa tudi tržno naravnan.
Mojca Finkšt:
Pogreša sofinanciranje s strani RS in predvsem EU. Kdo bdi nad temi razpisi?
Mag. Jože Kumer:
Proračun mora biti nastavljen varčevalno. Razlika med tekočimi prihodki in odhodki mora biti
večja, da bo mogoče poravnavati zatečene obveznosti in zmanjševati dolg do kreditodajalcev in
dobaviteljev. V NRP in proračun se lahko uvrstijo le projekti, ki imajo zaključeno finančno
konstrukcijo in imajo določeno prioriteto. Tu je vsekakor na prvem mestu vodovod. Zanemariti
tudi ne smemo potencialne obveznosti do odlagališča Podhom.
Urška Car:
Odločilnega pomena je mnenje odbora za proračun. Pogreša likvidnostni plan, načrt
razdolževanja in prevzem odgovornosti za zatečeno stanje.
Čretnik Roman:
Kaj so v bistvu glavne pripombe na osnutek proračuna 2018? Kot kaže je sporna le investicija
v načrtovano knjižnico.
Mag. Ivo Glušič:
NRP-ji so v gradivu obravnavane točke. Likvidnostni plan je mesečno delo občinske uprave in
se izvaja.
Ivan Suhoveršnik:
Za knjižnico pridobivamo donatorska sredstva. Prav je da ostane v proračunu vsaj za projektno
dokumentacijo, ostalo bo, če bodo viri, opredeljeno v rebalansu.
Po končani razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2018
– prva obravnava, z vsemi pripombami v diskusiji.
Za: 6
Proti: 0
Sklep je bil sprejet.
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K 5. točki dnevnega reda
Najem premoženja
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik
V mesecu oktobru smo dobili možnost dobave od VOC-a Celje večje količine gramoza. Glede
na kronično pomanjkanje parkirišč v Mozirju smo se odločili za najem parcele pri KD Mozirje
od Marolt Jureta za dobo 7 let z možnostjo podaljšanja. Tematiko je obravnaval Odbor za
gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo Občine Mozirje in je s predlagano
rešitvijo soglašal.
Diskusija:
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje:
Urška Car:
Z vsem spoštovanjem o dobronamernosti reševanja problema parkiranja, tam parkirišče ni
možno. Potreben je OPPN in gradbeno dovoljenje.
Mojca Finkšt:
Pogreša formiranje plave cone v Mozirju in s tem umik domačih avtomobilov iz javni površin.
Ivan Suhoveršnik:
Projekt za plavo cono načrtujemo v letu 2018, izvedbo pa v letu 2019.
Po končani razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje se ne strinja z najemom zemljišča parc. št. 363/29 k.o.
Mozirje pri Kulturnem domu Mozirje za potrebe parkirišča.
Za: 0
Proti: 2
Sklep ni bil sprejet.

K 6. točki dnevnega reda
Soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič:
ZD Nazarje je zaprosil za soglasje k kratkoročni zadolžitvi v višini 150.000 EUR v skladu z
10.g členom ZFO-1 (Zakon o financiranju občin, Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in
14/15 – ZUUJFO).
Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in proračun Občine Mozirje. Odbor predlaga
občinskemu svetu Občine Mozirje, da izda soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje izdaja soglasje h kratkoročni zadolžitvi ZD Nazarje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 7. točki dnevnega reda
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
Roman Črenik:
Opozoril je na nesprejemljivost novo nastalih plakatnih panojev in zasedenost parkirišča pri
Gaju z »ringlšpili«
Povabil je k sodelovanju svetnike pri novoletni obdaritvi starejših občanov.
Urška Car:
Prosila je za pojasnilo cestne zapore na Aškerčevi cesti ob priliki otvoritve kapelice.
Ivan Suhoveršnik:
Obvestilo: naslednja seja bo 19.12.2017.
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Zapisal :
mag. Ivo GLUŠIČ

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK
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