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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 4. redne seje 

 
ZAPISNIK 

4. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  26.3.2019. 
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: 
JOŽEF JELEN, IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, mag. PETER GOLTNIK, URŠKA CAR, mag. 
BORUT REPŠE, BOŠTJAN GOLIČNIK,  LILIJANA RAKUN, MARKO PRESEČNIK,  
mag. DAMJAN KOCJANC, MARK MOLNAR 
 
 
Opravičeno odsotni: ALENKA BREZOVNIK, mag. TANJA ZUPAN VOLER 
 
Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JAKOB VAČOVNIK, JANEZ JANKO - občinska 

uprava 
Eutrip - Toplar, OK Mozirje –  Petra Širko Poljanšek, 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 4. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mozirje. Predlagatelj dnevnega reda,  župan Občine Mozirje, je predlagal dodatno 
točko dnevnega reda in sicer: »Soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji 
delovnih mest Osrednje knjižnice Mozirje«. Zaradi neusklajenosti, pa je župan predlagal še 
umik že predlagane točke dnevnega reda in sicer »Prodaja zemljišč«. Ker so bili navzoči tudi 
zunanji poročevalci, je predlagal, da se te točke uvrstijo na začetek dnevnega reda. 
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 26.2.2019, 
priloga 

2. Predstavitev projektne dokumentacije »Prizidek Knjižnica Mozirje« priloga (poročevalec: Ivan 
Suhoveršnik, EUTRIP d.o.o.) 

3. Soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Osrednje 
knjižnice Mozirje, priloga (poročevalec: Petra Širko)  

4. Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje, priloga (poročevalec: Ivan 
Suhoveršnik, dir. zavoda Darja Es) 

5. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava, priloga 
(poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 

6. Predstavitev režima parkiranja v Mozirju - modra cona, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, 
Jakob Vačovnik)  

7. Predlog letnega programa športa v Občini Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Janez 
Janko) 

8. Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivo 
Glušič ) 

9. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 4. 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 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
26.2.2019, priloga 
 
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
Ivan Čopar je izrazil mnenje, da je zapisnik podan v pregled in potrditev prepozno. Lahko bi ga 
dobili v roku dveh dni po seji, ne pa šele na naslednji seji občinskega sveta. 
Odg.: Zapisnik se vodi v skladu s poslovnikom občinskega sveta in da v potrjevanje občinskemu 
svetu na naslednji seji skupaj z ostalim gradivom po točkah dnevnega reda.  
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb. 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 26.2.2019. 
ZA: 10 članov 
PROTI: nihče 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predstavitev projektne dokumentacije »Prizidek Knjižnica Mozirje« 
 
Uvodno obrazložitev je podal projektant g. Topler: 
Prizidava kulturnega doma Mozirje bo zgrajena kot prizidek obstoječi stavbi kulturnega doma 
in knjižnice, stavbi bosta povezani. Novogradnja bo umeščena na zemljišča (trenutno parkirišče) 
s parcelnimi številkami 358, 361/1, 362/5, 362/7, k. o. 920 – Mozirje. 
Stroškovna ocena je bila izdelana na podlagi IDZ, ki še ni vključevala stroškov arheoloških 
raziskav in vseh ukrepov za zaščito pred talno vodo oz. poplavno ogroženostjo. 
 
 
 
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 
Vrednost investicije z upoštevanim DDV:  

• po stalnih cenah:  1.406.325,72 EUR, 
• po tekočih cenah: 1.449.182,08 EUR. 
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Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamika financiranja 
 
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 

 
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Kako bo novogradnja vplivala na obstoječ objekt, oziroma, kako obstoječ objekt sanirati 

tako, da bo poplavno varen kot je načrtovani prizidek? 
• Za koliko bo gradnja dražja zaradi potrebne dodatne zaščite pred talno vodo? 
• Predlaga se sočasna izdelava projektov za obnovo dvorane. 
• Upoštevati določila OPPN za to območje. 
Odg.: 
• Prizidek se bo stikal z obstoječim objektom, bo statično samostojen. Z danes poznanimi 

materiali in tehnikami, ga je v kletnem delu mogoče izdelati vodotesno. Sanirati star objekt, 
pa je večji zalogaj. Žal do sedaj premalo poznamo vzrok za podtalnico. V kolikor je težava 
v jaških za odvodnjavanje, je problem lažje rešljiv, v kolikor pa vzrok v morebitnih »izvirih« 
vode pod objektom, pa je problem veliko obsežnejši.  

• Dodatna hidroizolacija za nov objekt se ocenjuje na cca 30.000 EUR. 
• Trenutno je v izdelavi PGD za prizidek. Projekt za obnovo dvorane v tem smislu ni potreben. 
• Pri izdelavi PGD je upoštevan OPPN. 
 
Po končani diskusiji posebnega sklepa pri tej točki ni bilo. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Osrednje 
knjižnice Mozirje  
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica Petra Širko Poljanšek. 
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Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Ali so sistematizirana mesta tudi dejansko zasedena z lastnimi zaposlenimi? 
• Koliko te spremembe bremenijo proračun Občine Mozirje in kako je z zagotovljenostjo 

sredstev? 
Odg: Pravilnik je usklajen z nadrejeno zakonodajo, do neke mere je soglasje le formalnost. 
Za nekaj sistematiziranih mest zavod nima zaposlenih, ampak se zavod poslužuje zunanjih 
storitev (računovodski servis, čistilni servis, …). Z uveljavitvijo pravilnika, se obremenitev za 
proračun Občine Mozirje poveza za cca 3 do 4 tisoč EUR na leto.  
 
 
Po končani diskusiji je bili sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in 
sistematizaciji delovnih mest Osrednje knjižnice Mozirje  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica zavoda Darja ES: 
Ob pregledu polletnega poslovanja 2018, je JZ Zgornjesavinjski ZD Nazarje beležil povečanje 
tekoče izgube. Iz navedenega razloga je takoj izdelal sanacijski program in ga začel izvajat z 
namenom, da normalno zaključi poslovno leto. Direktorica je natančno opisala finančni položaj 
javnega zavoda, ki je bil že v decembru 2018 prisiljen najeti likvidnostni kredit, da je lahko 
izplačal plače zaposlenim in poplačal 2/3 dobaviteljev in se tako izognil številnim izvržbam. 
Zavod ima izdelan sanacijski načrt, kjer se načrtuje sanirati skupno izgubo cca 1. mio EUR in 
pozitivno poslovanje. Načrtuje se ena zaposlitev manj, znižanje materialnih stroškov in uspela 
tožba do zavarovalnice. V zadnjih dneh se zavod srečuje še z odpovedmi zdravnikov. 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Iz bilančnih podatkov izhaja, da je zavod porabil 25% več za plača, vendar je enko povečan 

znesek prejel od zavarovalnice, kar pomeni, da iz naslova dela ni izgube. 
• Povečal se je strošek storitev za 28%, zakaj? 
• Izredno visoka je postavka za nadure, beleži se povečanje za 100.000 EUR, zakaj? 
• Iz bilančnih podatkov izhaja, da amortizacija zelo niha, kar ni logično, ali so napake v 

knjiženju, ali se je rezultat zavoda s tem delno prilagajal? 
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• Ob morebitni investiciji, bo amortizacija še večja in s tem še večja izguba, po grobi oceni se 
bo povečala vsaj za dodatnih 100.000 EUR. 

• Vsekakor bi bilo potrebno jasno razmejiti, kaj so investicijske obveznosti zavoda in kaj 
občin ustanoviteljic. 

• Očitno je v zavodu problem denar, kar verjetno privede tudi do odpovedi zdravnikov. 
Problem je verjetno tudi v menežiranju zavoda.  

• Sanacijski program očitno slabo deluje, verjetno ni optimalen ali je preveč rigorozen (zato 
odpovedi) ali pa preveč mehek, da se kolaps nadaljuje. 

• Reševanje manjka zdravnikov se izvaja z zunanjimi storitvami (Velenje), tudi z upokojenimi 
zdravniki. 

 
Po končani diskusiji posebnega sklepa pri tej točki ni bilo. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava 
 
Predlagatelj, župan občine Mozirje, je predstavil glavne značilnosti poslovanja v letu 2018. 
Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 
• Zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju izobraževanja, 

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

• Izvajanje investicij, ki so sofinancirane s strani RS, kamor sodijo: 
o Zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna 

sredstva občin : Mozirje, Nazarje in  Rečica ob Savinji); 
o Zaključevanje investicije v GVC (vir: Občina Mozirje); 
o Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje); 
o Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (Šmihelska cesta, krožišče Soteska); 
o Novogradnja parkirišč (Trate in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje); 
o Pridobitev projektne dokumentacije (Praprotnikova ulica, prostori za godbo, prostori 

za knjižnico, nadgradnja CČN-gnilišče). 
Del sredstev, to je 27,27 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 
43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, 
vodovodov, centralne čistilne naprave (CČN) ter urejanju prostora. 
V virih sredstev je bilo realiziranih 81,89 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 
18,1 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje 
občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  
 
Diskusija: 
V nadaljevanju so svoja stališča do zaključnega računa 2018, posredovali tudi predsedniki 
odborov in komisij pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Njihovo skupno stališče je bilo, da se 
zaključni račun lahko sprejme. 
 
V nadaljevanju je Občinski svet Občine Mozirje  sprejel naslednje 
SKLEPE: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za 

leto 2018 v predlagani obliki in vsebini  - prva obravnava 
2. V skladu s poslovnikom, Občinski svet Občine Mozirje o obravnavani tematiki glasuje 

tudi drugič. 
3. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za 

leto 2018 v predlagani obliki in vsebini  - druga obravnava 
Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
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K 6. točki dnevnega reda 
 
Predstavitev režima parkiranja v Mozirju - modra cona 
 
Uvodno poročilo je podal Jakob Vačovnik: 
Predstavljen je predlog uvedbe modre cone, ki bo omejila čas parkiranja znotraj osrednjega 
prostora trga Mozirje. Parkiranje je omejeno na osebna in lahka dostavna vozila. 
Pod to območje so zajeta naslednja parkirišča: 

1. Parkirišča znotraj trga Mozirje od Pekarne Miš-Maš   do Grabnarjeve hiše       vključno 
parkirišče za Partizanom in parkirišče pred Pevčevo hišo- cona 1 

2. Parkirišče ob Hribernikovi ulici do Šmihelske ceste- cona 2 
3. Parkirišče Konfinšek za kulturnim domom- cona 3 

Predlog režima parkiranja vozil znotraj cone 1. in 2 velja: 
- Parkiranje do 2 uri v času med 7.00 in 19.00 uro je brezplačno 
- Mesečna parkirnina za čas od 19.00 ure do 07.00 ure je 60 EUR 
- Letna najemnina parkirišča za čas od 19.00 ure do 07.00 ure je 500 EUR  

Za parkirišča na parkirišču Konfinšek- cona 3 se uvede parkiranje pod naslednjimi pogoji: 
- Parkiranje do 2 uri je brezplačno 
- Parkiranje do 9 ur dnevno je 2 EUR 
- Mesečna parkirnina do 9 ur je 35 EUR 
- Letna najemnina parkirišča znaša 350 EUR 

Zmogljivost parkirišč: skupaj 114 parkirišč. 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Modra cona v Mozirju je potrebna. Bistvo je, da se omeji parkiranje za krajši čas ljudem, ki 

pridejo v Mozirje (turisti, opravek v trgovini, biroju, tudi kava v bifeju, ..… ) 
• Potrebno je smiselno določiti čas parkiranja, (1 ura, 2 uri, ..). Temu primerno povečati 

nadzor (redarska služba). 
• Cilj projekta ne sme biti pobiranje parkirnine, dovolj je za uporabnika le parkirna ura. Glede 

cen kaže še premisliti. 
• Smiselno bi bilo ponovno preučiti prometne tokove v Mozirju in po potrebi korigirat 

prometni režim. 
 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji : 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje predlaga, da Odbor za gospodarstvo Občine Mozirje 
pripravi predlog režima parkiranja v Mozirju. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Predlog letnega programa športa v Občini Mozirje za leto 2019 
 
Uvodno poročilo 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: 
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- 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 2019 so glede na leto 2018 ostala na isti ravni. 
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. Pri razdelitvi smo po priporočilih OK uvedli postavko 
kakovosten šport, ker imamo v občini veliko klubov, ki tekmujejo v nacionalnih panožnih 
tekmovanjih. Naloga Občinskega sveta Občine Mozirje je, da ta razdelilnik potrdi oziroma poda 
drugačen predlog letnega programa športa za leto 2019, ki ga je pripravila Komisija za šport. 
Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov 
športa za leto 2019. 
 
Komisija za šport že skozi vrsto let ugotavlja, da imamo v občini veliko posameznikov, ki 
tekmujejo na najvišjem evropskem, svetovnem in olimpijskem nivoju. (Monika Hrastnik, Maja 
Mihalinec, Anja Drev,..). Ti športniki na najboljši možen način predstavljajo in promovirajo 
našo občino. Komisija za šport predlaga, da se že v letošnjem rebalansu proračuna, zagotovo pa 
v naslednjih letih, v proračunu Občine Mozirje namenijo dodatna sredstva za postavko vrhunski 
šport. S te postavke bomo financirali športnike, ki zastopajo in promovirajo našo občino v 
svetovnem merilu. To so tudi priporočila Olimpijskega komiteja Slovenije. 
 
Komisija predlaga občinskemu svetu, da se sredstva za izvajanje programov športa za 
leto 2019 v skupni višini 22.000 € razdeli na naslednji način: 
Program športa sredstva 2018 sredstva 2019 delež 2019 

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

16.400 € 8.200 € 37,3 % 

2. Kakovosten šport  8.200 € 37,3 % 
3. Športna rekreacija                            5.000 € 5.000 € 22,7 % 
4. Šport invalidov in starejših 600 € 600 € 2,7 % 

SKUPAJ 22.000 € 22.000 € 100% 
 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Kateri klubi v Občini Mozirje dobijo ta sredstva? 
• Odg: Nogometni klub, Košarkarski klub, Odbojkarski klub, …. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji : 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Predlog letnega programa športa v Občini Mozirje 
za leto 2019. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2019 
 
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. 
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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 2. redni seji obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Občine Mozirje in predlagala Občinskemu svetu Občine Mozirje, da potrdi 
denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2019 v neto znesku 1.250,00 EUR. 
 
Sprejet je bil naslednji : 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2019 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 2019 
 
V skladu z razpisom za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Mozirje, ki je bil 
objavljen v Savinjskih novicah št. 7/2019 dne 15.02.2019, so člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje, pri odpiranju predlogov ugotovili, da so na 
razpis prispeli naslednji predlogi: 
ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 

- Alliya Omladič, Cesta na Rožnik 35, Mozirje (predlagatelj: Jožef Jelen, Alenka 
Brezovnik) 

- Urška Zgojznik, Glavni trg 45, Polzela (predlagatelj: Lilijana Rakun, Urška Car) 
- Sonja Herman Robnik, Obrtniška ulica 9, Nazarje (predlagatelj: Urška Car) 

ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
- Etnografsko društvo MLAJEVCI, Radegunda 14, Mozirje (predlagatelj: Ivan 

Suhoveršnik, župan) 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje, predlaga Občinskemu 
svetu Občine Mozirje, da v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Mozirje za leto 2019, sprejme 
predlagani sklep. 
 
Sprejet je bil naslednji : 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se  v skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Mozirje za leto 2019, podeli : 
1. ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
• Alliyi Omladič, Cesta na Rožnik 35, Mozirje  
• Urški Zgojznik, Glavni trg 45, Polzela   
• Sonji Herman Robnik, Obrtniška ulica 9, Nazarje 
2. DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
• Etnografskemu društvu MLAJEVCI Mozirje, Radegunda 14, Mozirje 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
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K 10. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marko Presečnik: 
• Zakaj je potreben umik točke, ki se nanaša na prodajo zemljišč. 
Odg: Zadevo je potrebno še dodatno pretehtati in dati na Odbor za javne finance Občine Mozirje. 
 Jožef Jelen: 
• Postal je član sveta zavoda JZ Lekarna Mozirje. Kot član se odpoveduje sejnini. 
Mag. Damjan Kocjanc: 
Kako kaže z gradnjo krožišča Soteska? 
Odg: Gradnja krožišča je v pristojnosti Direkcije za ceste in po zagotovilih odgovornih naj bi se 
začela gradnja že v letošnjem letu. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.05 uri. 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0003/2019 
Datum:    18.7.2019 
 
 
 
K 2.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Realizacija proračuna januar - junij  2019;  - poročilo 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popra in 101/13) in 14. člena statuta Občine Mozirje 
(Uradni glasilo sl. Občin 58/18), je župan občine dolžan o polletnem poslovanju oz. 
izvrševanju proračuna poročati Občinskemu svetu. 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
1. poročilo o realizaciji:  

- Prejemki   : 1.624.099,58 EUR 
- Izdatki    : 1.711.714,19 EUR 
- Presežek ali primanjkljaj :    -87.614,61 EUR 
- Zadolževanje  :  150.000,00 EUR (likvidnostni kredit) 
- Ocena realizacije  :  

- Prihodki so bili realizirani v višini 1.624.099,58 EUR in glede na sprejeti 
proračun so bili realizirani 43,0%. 

- Odhodki so bili realizirani v višini 1.711.714,19 EUR in glede na sprejeti 
proračun so bili realizirani 46,8%. 

- Stanje dolga do dobaviteljev: 
OBVEZNOSTI ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 
31.01.2019       
DOBAVITELJI 126.577,39 343.760,28 470.337,67 
DO EKN 0 82.873,14 82.873,14 
SKUPAJ 126.577,39 426.633,42 553.210,81 
31.03.2019 ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 
DOBAVITELJI 194.751,77 210.917,84 405.669,61 
DO EKN   81.724,37 81.724,37 
SKUPAJ 194.751,77 292.642,21 487.393,98 
30.06.2019 ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 
DOBAVITELJI 53.910,12 213.698,37 267.608,49 
DO EKN   88.195,21 88.195,21 
SKUPAJ 53.910,12 301.893,58 355.803,70 



- Stanje dolgoročnih kreditov: 
KREDITI 31.01.2019 28.02.2019 27.05.2019 30.06.2019 
ABANKA 1.263.684,31 1.251.874,18 1.216.443,79 1.204.633,66 
NLB 365.812,00 362.393,20 352.136,80 348.718,00 
MGRT LJ 68.020,44 68.020,44 63.769,16 63.769,16 
MGRT LJ 76.523,00 76.523,00 72.271,72 72.271,72 
MGRT LJ 38.845,75 38.845,75 38.845,75 38.845,75 
DELA.HRA.LJ       150.000,00 
SKUPAJ 1.812.885,50 1.797.656,57 1.743.467,22 1.728.238,29 

 
2. podatki o veljavnem proračunu: 

- vključitvi novih obveznosti v proračun: ni novih postavk 
- plačilo neporavnanih obveznosti: V zapadlih obveznostih so obveznosti v višini 

25.807,18 EUR do JKP Mozirje, 8.181,80 EUR do Simbio Celje (obvezno. se 
po pogodbi poravnajo konec leta), 580,00 EUR do LDS Ljubljana in 19.341,14 
EUR do Esotech Velenje (obveznosti, ki zadevajo sosednjo občino pri skupni 
investiciji v CČN). 

- uporaba sredstev proračunske rezerve: 39.042,00 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: 
- Davki od premoženja; na tej postavki je odstopanje predvsem iz naslova 

nadomestil za stavbna zemljišča. Dinamika prilivov je naravnana na drugo 
polovico proračunskega leta. 

- Komunalni prispevki; komunalni prispevki od individualnih gradenj so na 
planirani dinamiki, medtem ko gradnja poslovnih objektov in s tem tudi 
prilivi iz tega naslova zaostajajo. 

- Kapitalski prihodki; realizirana še ni nobena planirana prodaja  
- Donacije; planirana je bila donacije Fundacije za šport, ki pa je žal izpadla, 

delno bo izpad pokrila Nogometna zveza. 
- Transferni prihodki; namenska sredstva pričakujemo ob koncu leta, po 

izvršeni in plačani investiciji (TIC, CČN Loke 2-faza, MOP za sanacijo cest)  
- in transfernih - namenskih sredstev za investicije (plazovi) 
Na strani odhodkov se beleži največji odmik na strani: 
- Okolje in prostor; Investicije CČN Loke, dokumentacija za kohezijo 

 
4. predlog potrebnih ukrepov 

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

- V drugem polletju je potrebno izdelati zahtevek za sofinanciranje TICa. 
Potrebna je realizacija CČN 2-faza in izdelati zahtevek za sofinanciranje. 

- Potrebno je oceniti realnost prihodkov iz naslova prodaje premoženja in 
komunalnih prispevkov in na tej osnovi predlagati rebalans proračuna za 
leto 2019. 

 



 
Gradivo za razpravo 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 obravnava Odbor za javne finance Občine Mozirje in sklenil 
naslednje: 
1. Odbor za javne finance Občine Mozirje, občinski upravi predlaga aktivnosti, da se 

spor med občino Nazarje in Esotechom rešuje direktno med strankama v sporu. 
2. Odbor za javne finance Občine Mozirje predlaga, da se izdela ocena v prvem 

polletju izpadlih prihodkov predvsem iz naslova komunalnih prispevkov in prodaje 
premoženja in na tej osnovi predlaga rebalans proračuna do konca leta 2019. 

3. Odbor za javne finance Občine Mozirje zadolžuje občinsko upravo, da proračun 
izvršuje tako, da bo dosežen enak presežek prihodkov nad odhodki, kot je bilo 
planirano v sprejetem proračunu za leto 2019. 

 
 
 
 
Pripravila:   Bernarda Finkšt, Ivo Glušič 











REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.624.099,583.773.639,003.773.639,00 43,00,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.515.336,263.271.657,003.271.657,00 46,30,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.404.914,452.877.556,002.877.556,00 48,80,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.275.950,002.551.906,002.551.906,00 50,00,00

7000 Dohodnina 1.275.950,002.551.906,002.551.906,00 50,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.275.950,002.551.906,002.551.906,00 50,00,00

703 Davki na premoženje 86.189,66237.650,00237.650,00 36,30,00

7030 Davki na nepremičnine 55.273,88190.500,00190.500,00 29,00,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 6.948,312.000,002.000,00 347,40,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 2.425,322.000,002.000,00 121,30,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 7,75100,00100,00 7,80,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 26.125,6480.000,0080.000,00 32,70,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 18.408,35105.000,00105.000,00 17,50,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.358,511.400,001.400,00 97,00,00

7031 Davki na premičnine 39,71150,00150,00 26,50,00

703100 Davek na vodna plovila 39,71150,00150,00 26,50,00

7032 Davki na dediščine in darila 793,0518.000,0018.000,00 4,40,00

703200 Davek na dediščine in darila 793,0518.000,0018.000,00 4,40,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 30.083,0229.000,0029.000,00 103,70,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.343,313.500,003.500,00 95,50,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 26.737,0025.500,0025.500,00 104,90,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 2,710,000,00 ---0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 42.144,1788.000,0088.000,00 47,90,00

7044 Davki na posebne storitve 0,001.000,001.000,00 0,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 0,001.000,001.000,00 0,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 42.144,1787.000,0087.000,00 48,40,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 25.836,4445.000,0045.000,00 57,40,00

704704 Turistična taksa 9.782,7325.000,0025.000,00 39,10,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 2.097,007.000,007.000,00 30,00,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 4.428,0010.000,0010.000,00 44,30,00

706 Drugi davki in prispevki 630,620,000,00 ---0,00

7060 Drugi davki in prispevki 630,620,000,00 ---0,00

706099 Drugi davki in prispevki 630,620,000,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 110.421,81394.101,00394.101,00 28,00,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 70.420,76125.101,00125.101,00 56,30,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.296,101,001,00 ---0,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 10.000,001,001,00 ---0,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 296,100,000,00 ---0,00

7103 Prihodki od premoženja 60.124,66125.100,00125.100,00 48,10,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 8.983,0816.000,0016.000,00 56,10,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 7.970,3318.000,0018.000,00 44,30,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 43.119,1890.000,0090.000,00 47,90,00

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

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 52,07100,00100,00 52,10,00

711 Takse in pristojbine 1.042,103.000,003.000,00 34,70,00

7111 Upravne takse in pristojbine 1.042,103.000,003.000,00 34,70,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 1.042,103.000,003.000,00 34,70,00

712 Globe in druge denarne kazni 1.407,256.000,006.000,00 23,50,00

7120 Globe in druge denarne kazni 1.407,256.000,006.000,00 23,50,00

712001 Globe za prekrške 120,001.000,001.000,00 12,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.287,255.000,005.000,00 25,70,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

714 Drugi nedavčni prihodki 37.551,70260.000,00260.000,00 14,40,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 37.551,70260.000,00260.000,00 14,40,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 21.698,55250.000,00250.000,00 8,70,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 15.853,1510.000,0010.000,00 158,50,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,0080.000,0080.000,00 0,00,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,0080.000,0080.000,00 0,00,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0080.000,0080.000,00 0,00,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0,0080.000,0080.000,00 0,00,00

73 PREJETE DONACIJE 0,0030.000,0030.000,00 0,00,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,0030.000,0030.000,00 0,00,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,0030.000,0030.000,00 0,00,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,0030.000,0030.000,00 0,00,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 108.763,32391.982,00391.982,00 27,80,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 108.763,32391.982,00391.982,00 27,80,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 95.688,66369.982,00369.982,00 25,90,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 24.990,0049.982,0049.982,00 50,00,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 55.700,94300.000,00300.000,00 18,60,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 14.997,7220.000,0020.000,00 75,00,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 13.074,6622.000,0022.000,00 59,40,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 13.074,6615.000,0015.000,00 87,20,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,007.000,007.000,00 0,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.711.714,193.655.381,003.655.381,00 46,80,00

40 TEKOČI ODHODKI 624.752,331.043.178,821.093.123,00 59,9-49.944,18

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 123.718,92249.230,00249.230,00 49,60,00

4000 Plače in dodatki 99.175,90210.430,00210.430,00 47,10,00

400000 Osnovne plače 91.666,77196.000,00196.000,00 46,80,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.008,3113.100,0013.100,00 53,50,00

400004 Drugi dodatki 500,821.330,001.330,00 37,70,00

4001 Regres za letni dopust 8.350,257.900,007.900,00 105,70,00

400100 Regres za letni dopust 8.350,257.900,007.900,00 105,70,00

4002 Povračila in nadomestila 4.191,367.950,007.950,00 52,70,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.661,126.850,006.850,00 53,50,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 530,241.100,001.100,00 48,20,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.953,3611.100,0011.100,00 53,60,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.953,3611.100,0011.100,00 53,60,00

4004 Sredstva za nadurno delo 345,59350,00350,00 98,70,00

400400 Sredstva za nadurno delo 345,59350,00350,00 98,70,00

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 18.850,3235.550,0035.550,00 53,00,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.375,0917.200,0017.200,00 54,50,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.375,0917.200,0017.200,00 54,50,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.500,5414.670,0014.670,00 51,10,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6.940,6713.500,0013.500,00 51,40,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 559,871.170,001.170,00 47,90,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 63,37130,00130,00 48,80,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 63,37130,00130,00 48,80,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 105,62200,00200,00 52,80,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 105,62200,00200,00 52,80,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.805,703.350,003.350,00 53,90,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.805,703.350,003.350,00 53,90,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

402 Izdatki za blago in storitve 430.707,58661.483,38704.750,00 65,1-43.266,62

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50.587,4291.990,0091.940,00 55,050,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.595,356.050,006.000,00 59,450,00

402001 Čistilni material in storitve 11.230,2921.000,0021.000,00 53,50,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.861,857.000,007.000,00 55,20,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.381,075.000,005.000,00 47,60,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.531,466.000,006.000,00 58,90,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.458,4510.500,0010.500,00 71,00,00

402007 Računalniške storitve 8.801,5012.000,0012.000,00 73,40,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.969,305.200,005.200,00 37,90,00

402009 Izdatki za reprezentanco 3.028,677.000,007.000,00 43,30,00

402099 Drugi splošni material in storitve 4.729,4812.240,0012.240,00 38,60,00

4021 Posebni material in storitve 1.744,232.400,002.400,00 72,70,00

402100 Uniforme in službena obleka 106,75200,00200,00 53,40,00

402108 Drobni inventar 0,00200,00200,00 0,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.637,482.000,002.000,00 81,90,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 62.156,14109.900,00109.900,00 56,60,00

402200 Električna energija 19.033,4034.500,0034.500,00 55,20,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 32.045,6342.500,0042.500,00 75,40,00

402203 Voda in komunalne storitve 3.068,917.200,007.200,00 42,60,00

402204 Odvoz smeti 2.897,547.200,007.200,00 40,20,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.458,353.500,003.500,00 41,70,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 3.652,315.000,005.000,00 73,10,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,0010.000,0010.000,00 0,00,00

4023 Prevozni stroški in storitve 961,872.340,002.340,00 41,10,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 384,551.600,001.600,00 24,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 197,40300,00300,00 65,80,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 142,31140,00140,00 101,70,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 237,61300,00300,00 79,20,00

4024 Izdatki za službena potovanja 628,871.850,001.850,00 34,00,00

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

402402 Stroški prevoza v državi 628,871.750,001.750,00 35,90,00

4025 Tekoče vzdrževanje 246.418,63348.305,83347.200,00 70,81.105,83

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.744,3714.405,8313.300,00 88,51.105,83

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 6.083,757.450,007.450,00 81,70,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019
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veljavni proračun
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realizacija pro.

1-6-2019
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2019

(2)-(1)

Razlika

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 683,462.000,002.000,00 34,20,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.288,454.000,004.000,00 32,20,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 225.618,60312.850,00312.850,00 72,10,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.469,7721.770,0021.770,00 52,70,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 600,002.300,002.300,00 26,10,00

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

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 6.787,5212.500,0012.500,00 54,30,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,001.000,001.000,00 0,00,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.354,404.300,004.300,00 78,00,00

4027 Kazni in odškodnine 6.310,0010.000,0010.000,00 63,10,00

402799 Druge odškodnine in kazni 6.310,0010.000,0010.000,00 63,10,00

4029 Drugi operativni odhodki 50.430,6572.927,55117.350,00 69,2-44.422,45

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 862,701.150,00800,00 75,0350,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 248,002.000,002.000,00 12,40,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,001.250,001.250,00 0,00,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 903,434.000,004.000,00 22,60,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 13.172,3516.527,5516.300,00 79,7227,55

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 8.349,0710.000,0010.000,00 83,50,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.323,402.500,002.500,00 52,90,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.299,692.000,002.000,00 65,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 3,34100,00100,00 3,30,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 837,75700,00700,00 119,70,00

402999 Drugi operativni odhodki 23.430,9232.700,0077.700,00 71,7-45.000,00

403 Plačila domačih obresti 12.059,9324.365,0024.365,00 49,50,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 12.059,9323.400,0023.400,00 51,50,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 115,350,000,00 ---0,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 11.944,5823.400,0023.400,00 51,10,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,00965,00965,00 0,00,00

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,00965,00965,00 0,00,00
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409 Rezerve 39.415,5872.550,4479.228,00 54,3-6.677,56

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,4439.000,00 0,0-6.677,56

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,4439.000,00 0,0-6.677,56

4091 Proračunska rezerva 39.042,0039.028,0039.028,00 100,00,00

409100 Proračunska rezerva 39.042,0039.028,0039.028,00 100,00,00

4093 Sredstva za posebne namene 373,581.200,001.200,00 31,10,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 373,581.200,001.200,00 31,10,00

41 TEKOČI TRANSFERI 617.194,361.323.396,791.318.865,00 46,64.531,79

410 Subvencije 9.580,1041.800,0041.800,00 22,90,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 921,781.800,001.800,00 51,20,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 921,781.800,001.800,00 51,20,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.658,3240.000,0040.000,00 21,70,00

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,007.000,007.000,00 15,70,00

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

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 2.073,156.000,006.000,00 34,60,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.485,1725.000,0025.000,00 21,90,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 147.100,51282.082,14281.000,00 52,21.082,14

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 5.400,0011.000,0011.000,00 49,10,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 5.400,0011.000,0011.000,00 49,10,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 800,003.000,003.000,00 26,70,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 800,003.000,003.000,00 26,70,00

4119 Drugi transferi posameznikom 140.900,51268.082,14267.000,00 52,61.082,14

411900 Regresiranje prevozov v šolo 47.057,4692.000,0092.000,00 51,20,00

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 39.798,8765.000,0065.000,00 61,20,00

411920 Subvencioniranje stanarin 10.943,9624.000,0024.000,00 45,60,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 17.259,2535.000,0035.000,00 49,30,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 25.840,9751.982,1450.900,00 49,71.082,14

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.046,56110.489,65107.040,00 32,63.449,65

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.046,56110.489,65107.040,00 32,63.449,65

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 36.046,56110.489,65107.040,00 32,63.449,65
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413 Drugi tekoči domači transferi 424.467,19889.025,00889.025,00 47,80,00

4130 Tekoči transferi občinam 11.030,0326.540,0026.540,00 41,60,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 11.030,0326.540,0026.540,00 41,60,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 15.432,3830.000,0030.000,00 51,40,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 15.432,3830.000,0030.000,00 51,40,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 398.004,78832.485,00832.485,00 47,80,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 256.660,95533.637,00533.637,00 48,10,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 37.246,6577.588,0077.588,00 48,00,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 101.846,33216.485,00216.485,00 47,10,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 2.250,854.775,004.775,00 47,10,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 469.150,001.235.435,391.190.023,00 38,045.412,39

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 469.150,001.235.435,391.190.023,00 38,045.412,39

4201 Nakup prevoznih sredstev 11.731,8315.000,0015.000,00 78,20,00

420101 Nakup avtomobilov 11.731,8315.000,0015.000,00 78,20,00

4202 Nakup opreme 13.661,083.500,003.500,00 390,30,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.185,400,000,00 ---0,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.475,682.000,002.000,00 373,80,00

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

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 135,870,000,00 ---0,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 135,870,000,00 ---0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 297.448,31686.974,22625.053,00 43,361.921,22

420401 Novogradnje 281.536,25546.810,22484.889,00 51,561.921,22

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 15.912,06140.164,00140.164,00 11,40,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.426,32227.812,39227.400,00 19,1412,39

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 43.426,32227.812,39227.400,00 19,1412,39

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 34.125,0037.000,0037.000,00 92,20,00

420600 Nakup zemljišč 34.125,0037.000,0037.000,00 92,20,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 68.621,59265.148,78282.070,00 25,9-16.921,22

420800 Študija o izvedljivosti projekta 7.885,47102.833,27120.570,00 7,7-17.736,73

420801 Investicijski nadzor 0,005.000,005.000,00 0,00,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 60.736,12157.315,51156.500,00 38,6815,51
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 617,5053.370,0053.370,00 1,20,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 0,0030.200,0030.200,00 0,00,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0015.000,0015.000,00 0,00,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0015.000,0015.000,00 0,00,00

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 617,5023.170,0023.170,00 2,70,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5023.170,0023.170,00 2,70,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5023.170,0023.170,00 2,70,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJK
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

118.258,00 -87.614,61118.258,00 ---0,00

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

142.623,00 -75.554,68142.623,00 ---0,00

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

905.081,39 273.389,57859.669,00 30,245.412,39
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(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
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2019
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Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 150.000,0081.496,0081.496,00 184,10,00

50 ZADOLŽEVANJE 150.000,0081.496,0081.496,00 184,10,00

500 Domače zadolževanje 150.000,0081.496,0081.496,00 184,10,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 150.000,000,000,00 ---0,00

500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti 150.000,000,000,00 ---0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,0081.496,0081.496,00 0,00,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 0,0081.496,0081.496,00 0,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 99.876,14199.754,00199.754,00 50,00,00

55 ODPLAČILA DOLGA 99.876,14199.754,00199.754,00 50,00,00

550 Odplačila domačega dolga 99.876,14199.754,00199.754,00 50,00,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 91.373,58182.748,00182.748,00 50,00,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 91.373,58182.748,00182.748,00 50,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 8.502,5617.006,0017.006,00 50,00,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 8.502,5617.006,0017.006,00 50,00,00

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

0,00 -37.490,750,00 ---0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -118.258,00 50.123,86-118.258,00 ---0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -118.258,00 87.614,61-118.258,00 ---0,00

98.115,62XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 98.115,628.163,14
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2010 Občinski svet 16.935,2130.687,5530.460,00 55,2227,55

16.935,2101 POLITIČNI SISTEM 30.687,5530.460,00 55,2227,55

16.935,210101 Politični sistem 30.687,5530.460,00 55,2227,55

16.935,2101019001 Dejavnost občinskega sveta 30.687,5530.460,00 55,2227,55

6.227,5501019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.227,556.000,00 100,0227,55(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 0,00,00

6.227,55402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.727,555.500,00 108,7227,55

2.517,7901019005 Politične stranke 10.210,0010.210,00 24,70,00(N)

2.517,79412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.210,0010.210,00 24,70,00

5.415,8401019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 60,20,00(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 0,00,00

5.415,84402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.500,008.500,00 63,70,00

2.774,0301019014 Občinski praznik 5.250,005.250,00 52,80,00(N)

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 0,00,00

2.774,03402999 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 69,40,00

Stran: 1 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 2.001,662.300,002.300,00 87,00,00

2.001,6601 POLITIČNI SISTEM 2.300,002.300,00 87,00,00

2.001,660101 Politični sistem 2.300,002.300,00 87,00,00

2.001,6601019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.300,002.300,00 87,00,00

2.001,6601019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 87,00,00(N)

472,70402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,000,00 ---0,00

1.528,96402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 66,50,00

Stran: 2 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2030 Župan 69.678,35135.030,44141.708,00 51,6-6.677,56

30.262,7701 POLITIČNI SISTEM 62.480,0062.480,00 48,40,00

30.262,770101 Politični sistem 62.480,0062.480,00 48,40,00

30.262,7701019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.480,0062.480,00 48,40,00

29.821,9401019007 Plače 59.980,0059.980,00 49,70,00(N)

17.494,91400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 48,60,00

1.642,39400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.100,003.100,00 53,00,00

886,63400100 Regres za letni dopust 900,00900,00 98,50,00

422,40400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 49,70,00

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

1.693,68401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 49,80,00

1.255,38401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 50,20,00

101,40401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 48,30,00

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

19,14401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 47,90,00

236,58401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 450,00450,00 52,60,00

355,51402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 35,60,00

440,8301019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 17,60,00(N)

184,90402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 9,20,00

255,93402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 51,20,00

39.415,5823 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 72.550,4479.228,00 54,3-6.677,56

39.415,582302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 40.228,0040.228,00 98,00,00

39.415,5823029001 Rezerva občine 40.228,0040.228,00 98,00,00

39.415,5823029001 Rezerva 40.228,0040.228,00 98,00,00(N)

39.042,00409100 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,00 100,00,00

373,58409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 31,10,00

Stran: 3 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4439.000,00 0,0-6.677,56

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4439.000,00 0,0-6.677,56

0,0023039001 Rezervacije 32.322,4439.000,00 0,0-6.677,56(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4439.000,00 0,0-6.677,56

Stran: 4 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2040 Uprava 232.608,67446.005,83444.500,00 52,21.505,83

232.608,6706 LOKALNA SAMOUPRAVA 446.005,83444.500,00 52,21.505,83

5.485,170601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 25.000,0025.000,00 21,90,00

5.485,1706019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.000,0025.000,00 21,90,00

5.485,1706019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 25.000,0025.000,00 21,90,00(N)

5.485,17410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,0025.000,00 21,90,00

227.123,500603 Dejavnost občinske uprave 421.005,83419.500,00 54,01.505,83

131.678,0706039001 Administracija občinske uprave 265.530,00265.530,00 49,60,00

113.376,1706039002 Plače 226.650,00226.650,00 50,00,00(N)

74.171,86400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 46,40,00

5.365,92400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 53,70,00

500,82400004 Drugi dodatki 1.330,001.330,00 37,70,00

7.463,62400100 Regres za letni dopust 7.000,007.000,00 106,60,00

3.238,72400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 54,00,00

530,24400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 48,20,00

5.953,36400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.100,0011.100,00 53,60,00

345,59400400 Sredstva za nadurno delo 350,00350,00 98,70,00

7.681,41401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 55,70,00

5.685,29401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.000,0011.000,00 51,70,00

458,47401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 47,80,00

51,91401200 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 51,90,00

86,48401300 Prispevek za starševsko varstvo 160,00160,00 54,10,00

1.569,12401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900,002.900,00 54,10,00

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

273,36402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 36,50,00

961,8706039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 41,10,00(N)

384,55402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 24,00,00

197,40402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 65,80,00

142,31402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 101,70,00

237,61402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 79,20,00

Stran: 5 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

6.310,0006039007 Kazni in odškodnine 10.000,0010.000,00 63,10,00(N)

6.310,00402799 Druge odškodnine in kazni 10.000,0010.000,00 63,10,00

2.149,4806039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 84,60,00(N)

2.149,48413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 84,60,00

0,0006039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - komunalna inšpekcija 4.000,004.000,00 0,00,00(N)

0,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.000,004.000,00 0,00,00

8.880,5506039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - urbanistično svetovanje 20.000,0020.000,00 44,40,00(N)

8.880,55413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 20.000,0020.000,00 44,40,00

95.445,4306039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 155.475,83153.970,00 61,41.505,83

1.744,2306039009 Posebni material in storitve 2.400,002.400,00 72,70,00(N)

106,75402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 53,40,00

0,00402108 Drobni inventar 200,00200,00 0,00,00

1.637,48402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,002.000,00 81,90,00

9.833,8106039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.000,0020.000,00 49,20,00(N)

2.162,00402200 Električna energija 6.000,006.000,00 36,00,00

1.523,89402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 61,00,00

784,50402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 39,20,00

508,69402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 33,90,00

1.202,42402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 40,10,00

3.652,31402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,005.000,00 73,10,00

11.072,8406039011 Tekoče vzdrževanje 14.705,8313.600,00 75,31.105,83(N)

5.970,06402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.405,833.300,00 135,51.105,83

1.487,62402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 64,70,00

683,46402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 34,20,00

1.288,45402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 32,20,00

1.643,25402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 82,20,00

Stran: 6 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

1.277,8506039012 Najemnine in zakupnine 3.670,003.670,00 34,80,00(N)

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

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.000,001.000,00 0,00,00

550,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.000,001.000,00 55,00,00

22.251,7906039013 Drugi operativni stroški 34.450,0034.100,00 64,6350,00(N)

390,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,00800,00 33,9350,00

248,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 12,40,00

903,43402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 22,60,00

8.349,07402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 83,50,00

1.323,40402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 52,90,00

1.299,69402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 65,00,00

3,34402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 3,30,00

837,75402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 119,70,00

8.897,11402999 Drugi operativni odhodki 12.000,0012.000,00 74,10,00

11.857,4906039017 Nakup opreme 18.500,0018.500,00 64,10,00(N)

11.731,83420101 Nakup avtomobilov 15.000,0015.000,00 78,20,00

125,66420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 6,30,00

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

37.407,4206039018 Pisarniški in splošni material 61.750,0061.700,00 60,650,00(N)

3.595,35402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.000,00 71,250,00

5.902,44402001 Čistilni material in storitve 10.000,0010.000,00 59,00,00

1.949,45402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 48,70,00

2.381,07402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 47,60,00

3.531,46402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 58,90,00

7.458,45402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 71,00,00

8.801,50402007 Računalniške storitve 12.000,0012.000,00 73,40,00

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

2.843,77402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 56,90,00

699,93402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 28,00,00

Stran: 7 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 540.577,26993.686,03993.518,00 54,4168,03

25.668,0311 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.768,0338.600,00 66,2168,03

500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 4,60,00

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

500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 8,50,00

500,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 10,00,00(N)

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 10,00,00

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 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

25.168,031104 Gozdarstvo 25.168,0325.000,00 100,0168,03

25.168,0311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 25.168,0325.000,00 100,0168,03

25.168,0311049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 25.168,0325.000,00 100,0168,03(N)

25.168,03420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.168,0325.000,00 100,0168,03

341.075,3913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 759.500,00759.500,00 44,90,00

341.075,391302 Cestni promet in infrastruktura 759.500,00759.500,00 44,90,00

223.728,4713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 348.700,00348.700,00 64,20,00

223.508,8713029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 300.000,00300.000,00 74,50,00(N)

223.508,87402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300.000,00300.000,00 74,50,00

219,6013029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 2,20,00(N)

219,60402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 2,20,00

0,0013029003 Sanacija cest po neurjih 30.000,0030.000,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 8.000,008.000,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 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

108.163,3913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 400.800,00400.800,00 27,00,00

3.899,2613029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 120.000,00120.000,00 3,30,00(N)

3.899,26420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 120.000,00120.000,00 3,30,00

71.105,9313029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 71.105,9355.000,00 100,016.105,93(N)

64.304,43420401 Novogradnje 64.304,4350.000,00 100,014.304,43

6.801,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.801,505.000,00 100,01.801,50

Stran: 9 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

8.723,0013029068 Krožišče GAJ Mozirje 35.000,0035.000,00 24,90,00(N)

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

8.723,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 87,20,00

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

0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 73.263,2791.000,00 0,0-17.736,73(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 73.263,2791.000,00 0,0-17.736,73

2.804,4013029077 Parkirišča 28.300,0028.300,00 9,90,00(N)

2.804,40402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.300,003.300,00 85,00,00

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

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

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

21.630,8013029080 Krožišče Šola 21.630,8020.000,00 100,01.630,80(N)

21.630,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.630,8020.000,00 100,01.630,80

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

9.183,5313029004 Cestna razsvetljava 10.000,0010.000,00 91,80,00

9.183,5313029073 JR menjava svetilk 10.000,0010.000,00 91,80,00(N)

9.183,53420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 91,80,00

Stran: 10 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

161.773,9114 GOSPODARSTVO 171.053,00171.053,00 94,60,00

2.073,151402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.000,006.000,00 34,60,00

2.073,1514029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.000,006.000,00 34,60,00

2.073,1514029003 Promocija občine Mozirje 6.000,006.000,00 34,60,00(N)

2.073,15410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 6.000,006.000,00 34,60,00

159.700,761403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 165.053,00165.053,00 96,80,00

159.700,7614039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 165.053,00165.053,00 96,80,00

11.280,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 80,60,00(N)

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

7.280,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 72,80,00

148.420,7614139009 Turistična infrastruktura 151.053,00151.053,00 98,30,00(N)

6.185,40420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,000,00 ---0,00

7.350,02420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 ---0,00

135,87420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---0,00

134.749,47420401 Novogradnje 150.889,00150.889,00 89,30,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 164,00164,00 0,00,00

12.059,9322 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.365,0024.365,00 49,50,00

12.059,932201 Servisiranje javnega dolga 24.365,0024.365,00 49,50,00

12.059,9322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 24.365,0024.365,00 49,50,00

12.059,9322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 24.365,0024.365,00 49,50,00(N)

115,35403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,00 ---0,00

11.944,58403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.400,0023.400,00 51,10,00

0,00403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 965,00965,00 0,00,00

Stran: 11 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 168.483,68544.582,14543.500,00 30,91.082,14

19.049,1207 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 29.250,0029.250,00 65,10,00

19.049,120703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 29.250,0029.250,00 65,10,00

3.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.150,004.150,00 72,30,00

3.000,0007039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.150,004.150,00 72,30,00(N)

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,00550,00 0,00,00

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 83,30,00

16.049,1207039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 25.100,0025.100,00 63,90,00

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

2.449,1207039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 37,70,00(N)

2.449,12412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 37,70,00

0,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 5.000,005.000,00 0,00,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 0,00,00

22.751,7815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 300.100,00300.100,00 7,60,00

21.729,811502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 267.600,00267.600,00 8,10,00

1.337,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 8,80,00

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

1.337,5015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 66,90,00(N)

1.337,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 66,90,00

Stran: 12 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

20.392,3115029002 Ravnanje z odpadno vodo 242.400,00242.400,00 8,40,00

14.531,9515029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 169.400,00169.400,00 8,60,00(N)

0,00420401 Novogradnje 145.000,00145.000,00 0,00,00

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

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.400,004.400,00 0,00,00

5.988,81420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,005.000,00 119,80,00

0,00420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,00 0,00,00

8.543,14420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 170,90,00

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

2.078,3615029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 20.000,0020.000,00 10,40,00(N)

2.078,36420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 10,40,00

3.782,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 20.000,0020.000,00 18,90,00(N)

3.782,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 18,90,00

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

0,0015029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 20.000,0020.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 0,00,00

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 10.000,0010.000,00 0,00,00

0,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 10.000,0010.000,00 0,00,00(N)

0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 10.000,0010.000,00 0,00,00

732,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 31.000,0031.000,00 2,40,00

732,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 31.000,0031.000,00 2,40,00

732,0015049002 Sanacija plazov 30.000,0030.000,00 2,40,00(N)

732,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 2,40,00

Stran: 13 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

0,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00420600 Nakup zemljišč 1.000,001.000,00 0,00,00

289,971506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 19,30,00

289,9715069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 19,30,00

289,9715069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 19,30,00(N)

289,97411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 19,30,00

126.682,7816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

215.232,14214.150,00 58,91.082,14

8.621,961602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 35.883,2183.500,00 24,0-47.616,79

3.621,9616029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.500,0013.500,00 26,80,00

1.896,6616029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 10.000,0010.000,00 19,00,00(N)

1.896,66420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,0010.000,00 19,00,00

1.725,3016129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 49,30,00(N)

1.725,30402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 49,30,00

5.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 22.383,2170.000,00 22,3-47.616,79

0,0016029006 Prostorsko načrtovanje 17.383,2120.000,00 0,0-2.616,79(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.383,2120.000,00 0,0-2.616,79

5.000,0016029016 Komunalni prispevek-vračilo 5.000,0050.000,00 100,0-45.000,00(N)

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,0050.000,00 100,0-45.000,00

30.969,251603 Komunalna dejavnost 83.882,1482.800,00 36,91.082,14

8.714,6016039001 Oskrba z vodo 50.800,0050.800,00 17,20,00

4.304,4516039003 Vodovod Lepa Njiva 5.800,005.800,00 74,20,00(N)

921,78410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800,001.800,00 51,20,00

3.382,67420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 84,60,00

Stran: 14 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

4.410,1516039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 45.000,0045.000,00 9,80,00(N)

4.410,15420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 9,80,00

6.035,5216039003 Objekti za rekreacijo 7.582,146.500,00 79,61.082,14

6.035,5216039008 Objekti za rekreacijo 7.582,146.500,00 79,61.082,14(N)

775,41402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 51,70,00

5.260,11411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.082,145.000,00 86,51.082,14

5.117,7316039004 Praznično urejanje naselij 5.500,005.500,00 93,10,00

5.117,7316039013 Praznična okrasitev naselij 5.500,005.500,00 93,10,00(N)

5.117,73402999 Drugi operativni odhodki 5.500,005.500,00 93,10,00

11.101,4016039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 55,50,00

11.101,4016039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 55,50,00(N)

11.101,40402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 55,50,00

1.919,571605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.050,005.050,00 38,00,00

1.919,5716059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.050,005.050,00 38,00,00

1.912,4016059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 63,80,00(N)

1.912,40402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 63,80,00

7,1716059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 0,70,00(N)

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00 0,00,00

7,17402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 1,60,00

0,0016059005 Invest. vzdrževanje 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

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

Stran: 15 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

85.172,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 90.416,7942.800,00 94,247.616,79

51.047,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 54.416,796.800,00 93,847.616,79

1.855,9516069001 Pokopališče Mozirje 3.800,003.800,00 48,80,00(N)

13,05402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 13,10,00

668,38402200 Električna energija 1.000,001.000,00 66,80,00

63,24402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 25,30,00

756,10402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 37,80,00

108,30402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 72,20,00

246,88402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 82,30,00

1.074,2616069002 Pokopališče Šmihel 2.500,002.500,00 43,00,00(N)

0,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 0,00,00

965,95402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 43,90,00

108,31402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 72,20,00

48.116,7916169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 48.116,79500,00 100,047.616,79(N)

48.116,79420401 Novogradnje 48.116,79500,00 100,047.616,79

34.125,0016069002 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 94,80,00

34.125,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 36.000,0036.000,00 94,80,00(N)

34.125,00420600 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 94,80,00

Stran: 16 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 681.429,361.503.089,011.499.395,00 45,33.694,01

617,5005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 20,10,00

617,500502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 20,10,00

617,5005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 20,10,00

0,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 0,00,00(N)

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 0,00,00

617,5005029002 Regijsko študijsko središče, Center za razvoj 2.170,002.170,00 28,50,00(N)

617,50432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 28,50,00

39.108,2617 ZDRAVSTVENO VARSTVO 74.244,3674.000,00 52,7244,36

19.421,681702 Primarno zdravstvo 35.244,3635.000,00 55,1244,36

19.421,6817029001 Dejavnost zdravstvenih domov 35.244,3635.000,00 55,1244,36

10.244,3617029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 10.244,3610.000,00 100,0244,36(N)

10.244,36420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.244,3610.000,00 100,0244,36

9.177,3217029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 25.000,0025.000,00 36,70,00(N)

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

9.177,32420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---0,00

19.686,581707 Drugi programi na področju zdravstva 39.000,0039.000,00 50,50,00

15.432,3817079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.000,0030.000,00 51,40,00

15.432,3817079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 30.000,0030.000,00 51,40,00(N)

15.432,38413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 30.000,0030.000,00 51,40,00

4.254,2017079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 47,30,00

4.254,2017079002 Mrliško ogl. služba 9.000,009.000,00 47,30,00(N)

4.254,20411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 47,30,00

Stran: 17 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.
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(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

76.809,9018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 322.798,19319.910,00 23,82.888,19

3.412,521802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 34,10,00

3.412,5218029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 34,10,00

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

2.787,5218029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 32,80,00(N)

2.787,52402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 32,80,00

69.398,311803 Programi v kulturi 231.680,00230.810,00 30,0870,00

59.504,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 143.810,00143.810,00 41,40,00

36.737,5018039001 Plače in prispevki v knjižnici 88.170,0088.170,00 41,70,00(N)

30.464,15413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 73.114,0073.114,00 41,70,00

5.802,50413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 13.926,0013.926,00 41,70,00

470,85413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.130,001.130,00 41,70,00

18.750,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 45.000,0045.000,00 41,70,00(N)

18.750,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 45.000,0045.000,00 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

3.120,0018039003 Ljubiteljska kultura 23.300,0022.430,00 13,4870,00

0,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 0,00,00(N)

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

Stran: 18 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2.250,0018039007 Godba 8.000,008.000,00 28,10,00(N)

2.250,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 50,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 0,00,00

6.774,3118039005 Drugi programi v kulturi 64.570,0064.570,00 10,50,00

6.774,3118039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 67,70,00(N)

6.774,31402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 67,70,00

0,0018039009 Knjižnica Mozirje - investicija 44.570,0044.570,00 0,00,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 14.570,0014.570,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 10.000,0010.000,00 0,00,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 0,00,00

3.999,071805 Šport in prostočasne aktivnosti 81.118,1979.100,00 4,92.018,19

3.999,0718059001 Programi športa 76.618,1974.600,00 5,22.018,19

980,8818059005 Ureditev igrišč 45.000,0045.000,00 2,20,00(N)

980,88420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 2,20,00

2.018,1918059006 Dotacija Športnim društvom 30.018,1928.000,00 6,72.018,19(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 0,00,00

2.018,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.018,1922.000,00 8,42.018,19

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

0,0018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 0,00,00

0,0018059010 Sofinanc. programov za mladino 4.500,004.500,00 0,00,00(N)

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 0,00,00

Stran: 19 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

485.549,8019 IZOBRAŽEVANJE 942.915,00942.915,00 51,50,00

290.535,461902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 569.323,00569.323,00 51,00,00

290.535,4619029001 Vrtci 569.323,00569.323,00 51,00,00

290.535,4619029001 Plače in prispevki - Vrtci 569.323,00569.323,00 51,00,00(N)

17.259,25411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 49,30,00

207.122,23413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 416.823,00416.823,00 49,70,00

28.740,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 57.480,0057.480,00 50,00,00

35.846,48413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 56.885,0056.885,00 63,00,00

1.567,50413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.135,003.135,00 50,00,00

147.956,881903 Primarno in sekundarno izobraževanje 281.592,00281.592,00 52,50,00

141.440,3819039001 Osnovno šolstvo 263.892,00263.892,00 53,60,00

19.038,3019039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.692,0045.692,00 41,70,00(N)

16.541,65413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.700,0039.700,00 41,70,00

2.284,15413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.482,00 41,70,00

212,50413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 510,00510,00 41,70,00

38.958,3519039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 113.500,00113.500,00 34,30,00(N)

38.958,35413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 93.500,0093.500,00 41,70,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,0020.000,00 0,00,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.500,001.500,00 0,00,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 0,00,00

Stran: 20 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

82.387,1319039012 Športna dvorana Mozirje 101.200,00101.200,00 81,40,00(N)

5.327,85402001 Čistilni material in storitve 11.000,0011.000,00 48,40,00

4.788,18402200 Električna energija 7.500,007.500,00 63,80,00

30.010,88402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.000,0040.000,00 75,00,00

1.445,76402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 43,80,00

666,80402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 44,50,00

4.372,35402504 Zavarovalne premije za objekte 4.400,004.400,00 99,40,00

1.409,75402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 40,30,00

34.365,56420401 Novogradnje 30.000,0030.000,00 114,60,00

1.056,6019039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.000,002.000,00 52,80,00(N)

313,44402200 Električna energija 0,000,00 ---0,00

510,86402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,000,00 ---0,00

232,30402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 11,60,00

6.516,5019039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 36,80,00

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

641,5019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 17,80,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,00,00

641,50413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 18,30,00

47.057,461906 Pomoči šolajočim 92.000,0092.000,00 51,20,00

47.057,4619069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 51,20,00

47.057,4619069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 51,20,00(N)

47.057,46411900 Regresiranje prevozov v šolo 92.000,0092.000,00 51,20,00

Stran: 21 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

79.343,9020 SOCIALNO VARSTVO 160.061,46159.500,00 49,6561,46

5.400,002002 Varstvo otrok in družine 11.000,0011.000,00 49,10,00

5.400,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 11.000,0011.000,00 49,10,00

5.400,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 11.000,0011.000,00 49,10,00(N)

5.400,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 11.000,0011.000,00 49,10,00

73.943,902004 Izvajanje programov socialnega varstva 149.061,46148.500,00 49,6561,46

4.102,9220049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 61,20,00

4.102,9220049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 61,20,00(N)

2.532,92413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000,004.000,00 63,30,00

420,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 60,00,00

1.150,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 57,50,00

56.935,5620049003 Socialno varstvo starih 100.500,00100.500,00 56,70,00

39.798,8720049003 Socialno varstvo starih 65.000,0065.000,00 61,20,00(N)

39.798,87411909 Regresiranje oskrbe v domovih 65.000,0065.000,00 61,20,00

16.036,6920049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 30.000,0030.000,00 53,50,00(N)

16.036,69411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 30.000,0030.000,00 53,50,00

1.100,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 5.500,005.500,00 20,00,00(N)

1.100,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 5.500,005.500,00 20,00,00

11.743,9620049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.000,0027.000,00 43,50,00

10.943,9620049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.000,0024.000,00 45,60,00(N)

10.943,96411920 Subvencioniranje stanarin 24.000,0024.000,00 45,60,00

800,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 26,70,00(N)

800,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 26,70,00

Stran: 22 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun
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218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

1.161,4620049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.861,4614.300,00 7,8561,46

1.161,4620049011 Humanitarna in druga društva 14.861,4614.300,00 7,8561,46(N)

600,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 26,10,00

561,46412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.561,4612.000,00 4,5561,46

1.711.714,193.655.381,003.655.381,00 46,8Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 0,00

Stran: 23 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 29.015,3658.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,3615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,361502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,3615029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,3615029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 50,00,00(N)

20.512,80550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 41.026,0041.026,00 50,00,00

8.502,56550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,00 50,00,00

Stran: 24 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

217 - RE06

realizacija pro.

1-6-2019

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 70.860,78141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,7819 IZOBRAŽEVANJE 141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,781903 Primarno in sekundarno izobraževanje 141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,7819039001 Osnovno šolstvo 141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,7819039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 141.722,00141.722,00 50,00,00(N)

70.860,78550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 141.722,00141.722,00 50,00,00

99.876,14199.754,00199.754,00 50,0Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 0,00

1.811.590,333.855.135,003.855.135,00 47,0Skupaj: 0,00

Stran: 25 od 25
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K4.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 
 
 
Obrazložitev: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti: 
29. člen Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - 
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18; v nadaljevanju ZLS) določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru svojih pristojnosti občinski sprejema odloke in 
druge občinske akte; 49. a člen ZLS v drugem in tretjem odstavku določa, da se občine lahko odločijo, 
da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave Organ skupne občinske uprave, ali 
skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave, in sicer na podlagi splošnih 
aktov, ki jih sprejmejo občinski sveti občin; 48. b člen ZLS  določa, da se za finančno poslovanje 
organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih 
uporabnikih občinskih proračunov; da je skupna občinska uprava neposredni uporabnik občinskega 
proračuna tiste občine, v kateri ima sedež; da organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju 
in da se z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, 
razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske 
uprave.  
26. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 
36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - 
ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.)  določa, da se občini v 
tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v skladu z 
zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem odstotku v prejšnjem 
letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav. Sredstva se 
zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih 
upravah v višini, določeni v četrtem odstavku tega člena, povečani za 20 %. Za posamezne naloge se 
štejejo naloge: medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva, pravne službe, 
občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja 
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Določa tudi, da je občina upravičena 
do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje navedenih nalog v višini 30 % v prejšnjem letu 
realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v 
skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih 
opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoj in da se višina sofinanciranja poveča 
za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, 
vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % 
sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 
24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) 
določa, da občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik 
občinskega sveta. 
 



 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA: 
S sprejemom novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) so se z namenom krepitve 
medobčinskega sodelovanja spremenili pogoji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za 
sofinanciranje skupnih občinskih uprav, povečalo se je tudi število delovnih področij, s pet na skupno 
enajst.  
Občine Savinjske in Šaleške regije so izrazile interes za ustanovitev organa skupne občinske uprave, 
ki bi izvajale nekatere naloge delovnih področij iz razloga boljše organizacije in izvedbe skupnih 
občinskih nalog ter pridobitve večjega odstotka sofinanciranja teh nalog s strani države. Občina je 
upravičena do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje navedenih nalog v višini 30 % v 
prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je 
vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena 
naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in da se višina 
sofinanciranja poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava 
opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne 
sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih 
občinskih upravah.  
Odlok s predlagano vsebino bodo morali sprejeti tudi vsi sveti občin ustanoviteljic: Občina Braslovče, 
Občina Gornji grad, Občina Ljubno ob Savinji, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina 
Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki, Občina 
Tabor in Občina Vransko. Odlok kot posamični pravni akt predstavlja pravno podlage za ustanovitev 
skupnega občinskega organa. V odloku so opredeljeni: ime in sedež organa, razmerja do občin 
soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave. Organ 
skupne občinske uprave bo opravljal upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav 
občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področji, ki so določeni v 
drugem odstavku 26. člena Zakona o financiranju občin, podrobnejša opredelitev dejanskih nalog, ki 
se bodo izvajale v organu skupne občinske uprave pa bodo natančneje opredeljena s posameznim 
dogovorom, sklenjenim med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico. 
Z dogovori bodo torej podrobneje opredeljeni: 

- področja in naloge, ki jih za občino ustanoviteljico opravlja organ skupne občinske uprave, 
- način financiranja, 
- medsebojne pravice in obveznosti med občino ustanoviteljico in sedežno občino 

ustanoviteljico, 
- odgovornosti občine ustanoviteljice in zaposlenih v organu skupne občinske uprave in 
- načrtovanje, način dela, poročanje o delu organa skupne občinske uprave. 

 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Občina na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja« (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 19/09, Uradni list RS, št. 
112/09, Uradni list občine Šoštanj, št. 8/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09) in Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 19/09, Uradni list RS, št. 112/09; 33/07 Uradni vestnik MO Velenje, št. 
25/09) v letu 2009 ustanovila skupna občinska organa za izvajanje nalog medobčinskega 
inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva in varstva okolja ter urejanja prostora, katerih 
izvajanje se bo nadaljevalo v organu skupne občinske uprave, ki se ustanavlja na podlagi tega odloka. 
Na podlagi interesov, ki so jih izkazale občine ustanoviteljice se bodo v skupnem občinskem organu 
poleg navedenih, izvajale še naloge z delovnih področij: pravne službe, občinskega odvetništva in 
proračunskega računovodstva. 
 
 
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Zaradi širšega obsega delovnih nalog, se bo z začetkom naslednjega leta zaposlilo oz. premestilo 
določeno javnih uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki bodo prevzeli 
izvajanje dogovorjenih nalog organa skupne občinske uprave. Pogoji za zasedbo posameznih 
delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev bodo opredeljeni v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest, ki ga bo sprejel župan sedežne občine ustanoviteljice, na predlog in glede 
na dejanske potrebe občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA. Občine ustanoviteljice 
morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove občine, podati 
pisno soglasje za zaposlitve oz. premestitev. 



Pravice in dolžnosti delodajalca še naprej izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU 
SAŠA na podlagi njihovega pisnega pooblastila. To med ostalim pomeni, da imajo občine 
ustanoviteljice še vedno možnost samostojno izbirati zaposlene  
 
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih 
proračunih glede na obseg dela. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine ustanoviteljice se 
opredeli v dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico, in sicer 
v razmerju in upoštevaje število prebivalcev ter obseg dela v posamezni občina ustanoviteljici. 
Osnovna in materialna sredstva za delo, administracijo in prostor javnih uslužbencev, zaposlenih v 
organu skupne občinske uprave, ki delovne naloge opravljajo na sedežu občine ustanoviteljice, mora 
zagotoviti občina ustanoviteljica, na sedežu katere javni uslužbenci izvajajo delovne naloge. 
Dejansko izvedene naloge iz posameznega delovnega področja občina ustanoviteljica poravna bodisi 
na podlagi urne postavke bodisi v deležu sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov 
za zaposlene v organu skupne občinske uprave. Urna postavka in ostali stroški bodo podrobneje 
opredeljeni v dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico. 
Sedežna občina ustanoviteljica občini ustanoviteljici izda mesečne zahtevke za dejansko opravljene 
naloge iz posameznega delovnega področja in zahtevke za povračilo sredstev za zagotavljanje plač, 
drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter druge stroške (stroški izobraževanj, usposabljanj, t. i. 
kilometrine). 
 
 
V Velenju, ______________ 
 
 
 
Pripravile: 
Amra Kadrić,  
mag. managementa 
Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve (UJFSZ) 
 
Sonja Glažer,  
dipl. san. inž. 
Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 
 
Gabrijela Sušec,  
univ. dipl. ekon. 
Vodja računovodske službe 
 
Nina Blažič,  
univ. dipl. prav.  
Svetovalec - splošne pravne zadeve 
 
 
 

mag. Iztok Mori, 
direktor občinske uprave  

 
 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - 
uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da ta osnutek odloka sprejme. 
 

 
 

                                                                                                              župan Mestne občine Velenje 
                                                                                                                    Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu podžupan Peter DERMOL 



Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                                Faza: OSNUTEK 
 
Na podlagi 29., 49. a in 49. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. 
US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-
D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.) je: 

- Občinski svet občine Braslovče na podlagi 16. člena Statuta občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 
55/00 in 16/03) na ____. seji, dne ___________, 

- Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka  o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99) in 16. člena 
Statuta občine Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 14/07, UPB- 1) na ____. seji, 
dne ___________, 

- Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 57. člena Statuta občine Ljubno (Uradni list RS, št.  
33/07) na ___. seji, dne ________,   

- Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) in 17. člena Statuta občine Luče 
(Uradni list RS, 103/07) na ___. seji, dne __________, 

- Občinski svet občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta občine Mozirje (Uradno galsilo Slovenskih 
občin 58/2018) na __. seji, dne ________, 

- Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99) in 16. člena Statuta občine 
Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/06 in 14/06) na __. seji, dne _________, 

- Občinski svet občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) na 
___. seji, dne _________, 

- Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/2007 in 36/2016) in 15. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/2016), na ___. seji, dne _________, 

- Občinski svet občine Solčava 15. člena Statuta občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, 
št. 7/09, na ____. seji, dne __________, 

- Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/01) in 16. člena Statuta 
občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/06) na ___. seji, dne ____________, 

- Občinski svet  občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta občine Šoštanj (UPB - 2, Uradni list občine 
Šoštanj, št. 14/08) __. na seji, dne ___________, 

- Občinski svet občine Tabor na podlagi 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06), na 
___. seji, dne _________,  

- Občinski svet občine Vransko na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in 18/09) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 24/99 in 38/02) na ____. seji, dne _________ in 

- Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) na ____. seji, dne _______, sprejel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O D L O K 
o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 

 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

S tem odlokom se določijo: 
- naziv in sedež skupne občinske uprave SAŠA regije, 
- občine ustanoviteljice skupne občinske uprave SAŠA regije, 
- področja dela skupne občinske uprave SAŠA regije, 
- način in organizacija dela skupne občinske uprave SAŠA regije, 
- medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic. 

 
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne 
naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja: 

- občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: medobčinska inšpekcija), 
- občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo), 
- pravne službe, 
- občinskega odvetništva, 
- notranje revizije, 
- proračunskega računovodstva, 
- varstva okolja, 
- urejanje prostora, 
- civilne zaščite, 
- požarnega varstva in 
- urejanja prometa,  

 
in sicer za naslednje občine ustanoviteljice: 

- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, 
- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, 
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, 
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, 
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
- Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,  
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,  
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, 
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, 
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,  
- Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, 
- Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in 
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

 
V besedilu tega odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške. 
 

2. člen 
Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi na 
dislociranih enotah. 
         
SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici 
zunanjega kroga je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen 
polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU SAŠA.   



 
3. člen 

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic. 
 
Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandidata za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, 
sprejmejo program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja SOU SAŠA. 
 
 
2.    NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 

 
4. člen 

Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic. 
 
SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, ki so sestavni del SOU SAŠA. 
 
SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo. 
 
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju 
katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen. 
 

5. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
 
SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo. 
 
O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v 
postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.  
 
O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje 
dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada.  
 
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice 
solidarno. 
 

6. člen 
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.  
 
Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in 
odgovornosti vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in 
aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
 
Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne 
občine ustanoviteljice. 
 
Vodja posamezne organizacijske enote ima status javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, 
delovne naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA se opredelijo v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest. 



Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oz. premestitev.  
 

       7. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. 
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo 
v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske 
potrebe občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA. 
 
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi 
njihovega pisnega pooblastila. 
 
 
3.      SREDSTVA ZA DELO 

8. člen 
Sredstva za delo SOU SAŠA zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih glede na obseg dela.  
V tem razmerju se določi tudi okvirni program prisotnosti in dela za posamezno občino ustanoviteljico. 

 
Sredstva za nemoteno delo SOU SAŠA zagotavlja sedežna občina ustanoviteljica oz. občine ustanoviteljice, v 
kateri se izvajajo posamezne naloge SOU SAŠA. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine 
ustanoviteljice se opredeli v dogovoru.  

 

Sredstva za delo SOU SAŠA zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju, upoštevaje število 
prebivalcev na dan 1. 7. 2018 (vir: SURS) in obseg dela v posamezni občini ustanoviteljici:    

Občina Braslovče                                        7 % 

Občina Gornji Grad                                     3 % 

Občina Ljubno                                             3 % 

Občina Luče                                                2 % 

Občina Mozirje                                       5 % 

Občina Nazarje                                      3 % 

Občina Prebold                                      7 % 

Občina Rečica ob Savinji                       3 % 

Občina Solčava                                           1 % 

Občina Šmartno ob Paki                        4 % 

Občina Šoštanj                                     12 % 

Občina Tabor                                               2 % 

Občina Vransko                     4 % 

Mestna občina Velenje                               44 %. 
 
Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU SAŠA se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma 
povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine ali občin 
iz SOU SAŠA in morebitnega vstopa nove občine v SOU SAŠA. 
 
 

9. člen 
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  



 
Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  
 
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih uprav 
na posebni proračunski postavki.  
 
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU SAŠA je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba. 
 
 
4.     MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
 

10. člen 
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v 
SOU SAŠA za posamezno občino ustanoviteljico ter način izvrševanja pravic in obveznosti med občinami in v 
razmerju do SOU SAŠA. 
 

11. člen 
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v primerih:  

- pristopa nove občine,  
- izstopa občine ustanoviteljice,  
- zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in 
- sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanoviteljic v SOU SAŠA. 

 
Vodja SOU SAŠA izvede postopke, vezane na pridobitev soglasij občin ustanoviteljic. 
 
Šteje se, da občine ustanoviteljice soglašajo v primeru, ko soglasje poda večina občin ustanoviteljic SOU SAŠA. 
 
Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU 
SAŠA.  
 
Občina ustanoviteljica je pred izstopom iz SOU SAŠA dolžna poravnati vse obveznosti do SOU SAŠA. 
 
SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic. 
                          
                                 
5.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje 
prostora in varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne službe, občinskega pravobranilstva, 
notranje revizije, proračunskega računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa, ki začne 
z delom, ko posamezna občina ustanoviteljica sklene dogovor s sedežno občino ustanoviteljico. 
 
SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni 
na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne 
občinske uprave na posameznih delovnih področjih. 
 
Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, 
ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu 
okolja in Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. 
 
 
 



                  13. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 19/09, Uradni 
list RS, št. 112/09, Uradni list občine Šoštanj, št. 8/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09) in Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin, št. 19/09, Uradni list RS, št. 112/09; 33/07 Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09).  
 

                  14. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po 
objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
 
 
 
 
Številka: 019-01-0002/2018 
Velenje, dne:  

  Občinski svet Mestne občine Velenje 
          župan 
          Bojan Kontič  
          po pooblastilu podžupan Peter Dermol 

 
 
 
 
 
 
 
Številka:  
Braslovče, dne:        

Občinski svet Občine Braslovče 
 župan 
 Tomaž Žohar 

 
 
 
 
 
 
Številka:  
Gornji Grad, dne:        

Občinski svet Občine Gornji Grad  
 župan 
 Anton Špeh 
 
 
 

 
 
 

Številka:  
Ljubno, dne:          

Občinski svet Občine Ljubno 
 župan 
 Franjo Naraločnik 



Številka:  
Luče, dne:         

Občinski svet Občine Luče 
 župan 
 Ciril Rosc 
 
 
 
 
 
 

Številka:  
Mozirje, dne:  

Občinski svet Občine Mozirje 
 župan 
 Ivan Suhoveršnik 
 
 
 
 
 
 

Številka:  
Nazarje, dne:  

Občinski svet Občine Nazarje 
 župan 
 Matej Pečovnik 
 

 
 
 
 
 

Številka:  
Prebold, dne:  

Občinski svet Občine Prebold  
 župan 
 Vinko Debelak 

 
 
 
 
 
 

Številka:  
Rečica ob Savinji, dne:  

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji  
 županja 
 Ana Rebernik 
 
 
 
 



Številka:  
Solčava, dne:  

Občinski svet Občine Solčava 
 županja 
 Katarina Prelesnik 

 
 
 
 
 
 
Številka:  
Šmartno ob Paki, dne:  

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki   
 župan 

          Janko Kopušar 
 
 
 
 
 
 
Številka:  
Šoštanj, dne:  

Občinski svet Občine Šoštanj 
 župan 
 Darko Menih 

 
 
 
 
 
 
Številka:  
Tabor, dne:  

Občinski svet Občine Tabor 
 župan 
 Marko Semprimožnik 

 
 
 
 
 
 
Številka:  
Vransko, dne:  

Občinski svet Občine Vransko 
 župan 
 Franc Sušnik 
 
 

 



 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2019 
Datum:    18.7.2019 
 
 
 
K5  . TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: ODLOK o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija  
 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  14. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. obč. 58/18) 
 
PREDLAGATELJ: Geodetska uprava RS, Območna enota Mozirje 
 
 
Kratka obrazložitev :    
Na Geodetsko upravo Republike Slovenije, Območno enoto Mozirje, je ŠPAR naslovil 
vlogo za izdajo hišne številke, za nov objekt, ki je na lokaciji bivše ZKZ Mozirje z 
naslovom Cesta na Lepo Njivo 4, Mozirje. 
 
Geodetska uprava RS je ugotovila, da meja med naseljema Ljubija in Mozirje v tem delu 
poteka po sredini parcele, tako da je bivši objekt bil v naselju Mozirje, nov objekt, pa je 
postavljen na severno stran iste parcele, ta pa že leži v območju naselja Ljubija. 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna enota Mozirje predlaga, da se v tem 
delu meja med naseljema Mozirje in Ljubija pomakne na rob parcele ŠPAR, na tako 
imenovani “nemški grabn” in nadaljuje ob cesti na Lepo Njivo, tako da se zajame še 
zazidljivo zemljišče ob veterinarski postaji. 
 
Ta sprememba ne vpliva na naslove obstoječih hišnih številk. Odlok prav tako  nima 
kakršnih koli finančnih posledic za občane ali občinski proračun. 
 
Glede na navedeno se predlaga, da se predlog Odloka o spremembi območja naselij 
Mozirje in Ljubija, v skladu z 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje, 
sprejme po hitrem postopku za sprejem odlokov, pri katerem ne veljajo roki, ki so 
določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka. 

 
  PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme ODLOK o spremembi območja naselij 
Mozirje in Ljubija v predlagani obliki in vsebini 
 
 
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 

         
 
              
 
 



 
  HITRI POSTOPEK
  
  
 

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic 
in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. Gl. Slo. Obč., 
št. 58/18) je Občinski svet Občine Mozirje na __.  redni seji dne  sprejel 

 
O D L O K 

o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija  
 

l. člen 
 

Na območju Občine Mozirje se spremeni območje naselja Mozirje in območje naselja Ljubija. 
 

2. člen 
 

Območje naselij se spremeni tako, da se naselje Ljubija zmanjša za prostorski okoliš “Špar in 
veterina”, ki se priključi k naselju Mozirje. 

 
3. člen 

 
Območje spremembe meje med naselji Mozirje in Ljubija je prikazano v grafični prilogi 
tega odloka v merilu 1:1000, katerega je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod 
št. ________________________. 

 
Kartografski prikaz je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi Republike 
Slovenije, Območni enoti Mozirje, kjer je na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in 
občanom. 

 
4. člen 

 
Geodetska uprava republike Slovenije v  30 dneh po veljavnosti tega odloka, po uradni 
dolžnosti evidentira spremembe v Registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk. 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem slovenskih občin. 
 
 
 
Št. 032-0003/2019 
Mozirje, ________ 
 
 

Občina Mozirje 
Župan Ivan Suhoveršnik 

 
 
 



 



 



 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0003/2019 
Datum:    18.7.2019 
 
 
 
K6. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Sprememba Odloka o turistični taksi v Občini Mozirje  
 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  14. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. obč. 58/18) 
 
PREDLAGATELJ: župan Občine Mozirje 
 
 
Kratka obrazložitev :    
V letu 2019 je na območju gozdne šile v Lokah zaživel kamp. Upravljalec kampa se je na 
Občino Mozirje naslovil prošnjo za znižanje turistične takse ta turiste, ki prenočujejo v 
kampih tako, kot imajo to opredeljeno v svojih odlokih tudi ostale občine. 
 
Odbor za negospodarske dejavnosti je o zadevi razpravljal in sprejel sklep, da se omenjeni 
Odlok v 4. členu popravi tako, da se doda pri oprostitvah še ena alineja: - osebe, ki 
prenočujejo v kampih. 
 
Na tej osnovi je občinska uprava pripravila Spremembo Odloka o turistični taksi v Občini 
Mozirje. 
 
Glede na navedeno se predlaga, da se predlog Spremembe  Odloka o turistični taksi v 
Občini Mozirje, v skladu z 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje, 
sprejme po hitrem postopku za sprejem odlokov, pri katerem ne veljajo roki, ki so 
določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka. 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembo Odloka o turistični taksi v Občini 
Mozirje v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 

         
 
             



 



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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Mozirje na __. redni seji dne 
______ sprejel  

Spremembo Odloka  
o turistični taksi v Občini Mozirje  

 
 

1. člen 
 

Spremeni se 4. člen Odloka o turistični taksi Občine Mozirje (Ur. l. RS, št. 72/2018) tako, da se doda druga 
alineja: »– osebe, ki prenočujejo v kampih«, tako da se glasi naveden člen v celoti takole: 
 

»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, 

– osebe, ki prenočujejo v kampih.« 

 
2. člen 

 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih Občin. 
 
 
 
 
Št. 032-0007/2019  
Mozirje, dne _____________ 

 
 
 
 

Župan   
Občine Mozirje  

Ivan Suhoveršnik l.r.  
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0003/2019 
Datum:    31.5.2019 
 
 
 
K7  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje 
Savinjske doline 

 
 
PRAVNA PODLAGA:  14. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. obč. 58/18) 
 
PREDLAGATELJ: JZ Lekarna Mozirje 
 
 
Kratka obrazložitev :    
Na 22. redni seji Občinskega sveta občine Mozirje, dne 6.11.2018, je Občinski Svet Občine 
Mozirje sprejel  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 
lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske, ki je bil objavljen v Ur. L.RS 72/2018.  
V 3. členu omenjenega Odloka, so naštete občine, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost. 
Ker je pomotoma iz navedenega člena izpadla Rečica ob Savinji, se predlaga, da se prvi 
odstavek 3. člena Odloka ustrezno popravi tako, da se doda Rečica ob Savinji in se pravilno 
glasi: 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju občin Mozirje, 
Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava in Rečica ob Savinji.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, 
v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
 
 
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 14. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl.obč. 58/18) je Občinski svet 
Občine Mozirje na ____ redni seji dne _______ sprejel  

 
 
 
 

POPRAVEK 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka    

o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnosti Zgornje Savinjske 
doline  

 
 

 
 V prvi točki 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline( Ur. L. RS 72/2018) se doda Rečica 
ob Savinji in se pravilno glasi: 
 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju občin Mozirje, 
Nazarje, Ljubno, Luče in Solčava in Rečica ob Savinji.  
 
 
 
 
Številka:  032-0003/2019 
 
Mozirje, __________  

 
 
 
 

 
ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 
 

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/#35.%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/#35.%C2%A0%C4%8Dlen


Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00  /2019 
Datum:    31.5.2019 
 
 
 
K8 . TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Soglasje o spremembah in dopolnitvah Statuta JZ Lekarna 

Mozirje 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  14. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. obč. 58/18) 
 
PREDLAGATELJ: JZ Lekarna Mozirje 
 
 
Kratka obrazložitev :    
JZ Lekarna Mozirje je na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna 
Mozirje, zaprosila za soglasje k spremembam statuta, ki jih je sprejel Svet JZ Lekarna 
Mozirje. 
Odbor za negospodarske dejavnosti na vsebino ni imel pripomb, predlagal pa je, da se 4. člen 
jezikovno nekoliko izboljša in sicer: 

 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta JZ 
Lekarna Mozirje 
 
 
 
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 
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Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 
127/06-ZJZP), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost 
Zgornje Savinjske doline (Uradni list RS, št. 65/97, 6/00, 5/03 in 72/18) in 30. člena Statuta 
Javnega zavoda Lekarna Mozirje je Svet Javnega zavoda Lekarna Mozirje na svoji 36.... redni 
seji  dne…14.3.……. 14.3.2019 sprejel naslednje 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
Javnega zavoda LEKARNA MOZIRJE 

 

1. člen 

V Statutu Javnega zavoda Lekarna Mozirje se 5. člen spremeni tako, da se sedaj glasi: 

 »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, 
 poleg zgoraj opredeljenih dejavnosti opravlja zavod še druge dejavnosti določene z 

zakonom in splošnimi akti.« 

 
 2. člen  

V Statutu Javnega zavoda Lekarna Mozirje se 16. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:  
»Svet zavoda je organ upravljanja in nadzorovanja zavoda. Svet zavoda šteje sedem članov, 
od katerih so 3 člani predstavniki zaposlenih v zavodu, 2 člana sta predstavnika ustanovitelja, 
1 član je predstavnik Zavoda za Zdravstveno zavarovanje Slovenije in 1 član kot predstavnik 
pacientov. 

Oblikovano: Ne Označeno

Oblikovano: Ne Označeno

Oblikovano: Ne Označeno

Oblikovano: Ne Označeno
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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. 
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. 
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj v skladu s svojim statutom. 
Predstavnika pacientov imenuje ustanovitelj zavoda, na območju katere ima zavod sedež, na 
podlagi izvedenega javnega poziva. 
Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem.« 
 

3. člen 

V Statutu Javnega zavoda Lekarna Mozirje se 17. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:  
»Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 

 sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda, 
 obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v 

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

 nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda ter nadzoruje namenskost in smotrnost 
porabe sredstev zavoda ter 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 ter obravnava poročila 
direktorja in daje smernice za njegovo delo, 

 spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško 
dejavnost ter najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda, 

 s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja, 
 sprejema statut zavoda, sprejema finančni načrt in računovodske izkaze določene z 

veljavnimi predpisi ter sprejema tudi splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na 
podlagi zakonov in drugih predpisov, če ni določeno drugače, 

 podaja soglasje k načrtu investicij in k razvoju lekarniške dejavnosti, ustanovitelju 
predlaga spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti zavoda ter odloča o ustanovitvi 
oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil, 

 opravlja druge naloge, določene z zakonom in splošnimi akti. 
 

Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica članov sveta. Odločitev je 
sprejeta, če je zanjo glasovalo več kot polovica navzočih članov.« 
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4. člen 

V Statutu Javnega zavoda Lekarna Mozirje se 18. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:  
»Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Direktor vVodi in organizira delo ter poslovanje zavoda . Direktorin je hkrati tudi strokovni 
vodja zavoda in ter je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda. Direktor je hkrati vodja 
organizacijske enote Lekarna Mozirje in prav tako opravlja poklic magistra farmacije z 
licenco. 

Direktor predstavlja, zastopa zavod, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, je 

odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda, ter opravlja še naslednje naloge: 
 organizira delo in poslovanje, 
 pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja 

poročila o delu in poslovanju zavoda, 
 izvršuje sklepe Sveta zavoda, 
 predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda, 
 predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda, 
 odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na delovna 

mesta, 
 odloča o prenehanju pogodb o zaposlitvi (redni in izredni odpovedi), 
 ugotavlja disciplinsko odgovornost delavcev in izreka  disciplinske ukrepe, 
 pooblašča posamezne delavce za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja, 
 imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 
 opravlja strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila, 
 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, 
 sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti Sveta zavoda, 
 opravlja druge naloge določene z zakonom in splošnimi akti.« 

 

5. člen 

V Statutu Javnega zavoda Lekarna Mozirje se 19. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:  
»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.« 

Oblikovano: Presledek Pred:  13 pt
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6. člen 

V Statutu Javnega zavoda Lekarna Mozirje se 21. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:  

»Mandatna doba direktorja je pet let in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
Razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom ter pogoje za 
predčasno razrešitev direktorja določa zakon. 
Direktorja razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanoviteljice.« 
 

7. člen 

Vse ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene. 

8. člen 

Te spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Lekarna Mozirje so sprejete, ko zanje 
glasuje več kot polovica vseh članov Sveta zavoda in ko poda svoje soglasje ustanoviteljica. 

9. člen 

Spremembe in dopolnitve Statuta stopijo v veljavo 8 dni po razglasitvi na oglasni deski 
zavoda. 

Mozirje, dne  

                                                                  

 Predsednica Sveta Javnega zavoda Lekarna Mozirje 
                                                                         Simona Naraločnik, mag.farm. 

 
 
 
 

Soglasje ustanovitelja, dne   

 

Oblikovano: Ne Označeno

Oblikovano: Ne Označeno
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Na podlagi 23. člena Statuta Občine (ur. l. 58/2018) in v povezavi s 24. člena Zakona o kmetijstvu 
(ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) je 
Občinski svet Občine ____________ na ____ redni seji dne sprejel 
 
 

P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini  

Mozirje za programsko obdobje 2019–2020 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe 

Občine Mozirje (v nadaljnjem besedilu: občina) za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja. 

(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za: 
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o 

razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije  
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 
z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom 
z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 
2019, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU); 

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 
št. 352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU); 

– druge ukrepe. 
 
 

2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 

 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini se 
zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. 
 
 

3. člen 
(oblika pomoči) 

 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev. 
 
 

4. člen 
(opredelitev pojmov) 

 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 

1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz prvega odstavka 107. člena Pogodbe o 
delovanju Evropske unije; 

2. »MSP« ali »mikro, malo ali srednje veliko podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz 
priloge I Uredbe 702/2014/EU; 

3. »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter v 
predelavi in trženju kmetijskih proizvodov; 
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4. »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva 
s seznama v prilogi I Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), nazadnje spremenjene z 
Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) 
št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 
1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);  

5. »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s 
seznama v prilogi I Pogodbe brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo 
takih proizvodov; 

6. »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po 
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo 
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;  

7. »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, 
ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje 
primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s 
katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to 
namenjenih prostorih;  

8. »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se 
uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;  

9. »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali 
fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge na 
javne razpise ali javna naročila na podlagi tega pravilnika; 

10. »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU; 

11. »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami« pomenijo 
neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali 
huda suša, ki uničijo več kot 30 odstotkov povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi: 

a. predhodnega triletnega obdobja ali  

b. triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega 
in najnižjega vnosa;  

12. »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji 
in oprema;  

13. »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so 
patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;  

14. »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, 
povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo 
storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; 
nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij 
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;  

15. »velika podjetja« pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz priloge I Uredbe 702/2014/EU; 

16. »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov 
pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;  

17. »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo Evropske unije, ki določa 
raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; 
posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, 
ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Unije;  
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18. »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali 
donosnosti kmetijskega gospodarstva;  

19. »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje 
skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo 
Unije;  

20. »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki 
ureja področje kmetijskih zemljišč; 

21. »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima 
ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot 
nosilec tega gospodarstva; 

22. »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo 
sredstva;  

23. »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo, proizvedeno iz žit in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v Direktivi (EU) 
2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 
98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 
2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 
15. 9. 2015, str. 1), popravljene s popravkom omenjene direktive (UL L št. 234 z dne 
31. 8. 2016, str. 26); 

24. »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za 
dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU; 

25. »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki 
nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po 
potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami 
sheme kakovosti; 

26. »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali 
pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;  

27. »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na 
kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v prilogi I Pogodbe; 

28. »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v prilogi I Uredbe (EU) 
št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), nazadnje spremenjene z 
Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju 
uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in 
krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o 
spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 
1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 
Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter 
direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter 
razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 
97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 
7. 4. 2017, str. 1); 

29. »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe 42. člena 
Pogodbe; 

30. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih 
razmerij: 

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali 
nadzornega organa drugega podjetja, 



PREDLOG 
 

[4] 
 

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi 
pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu, 

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 
 

5. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 

 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva usmerjajo 
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Evropske komisije, navedenih v drugem 
odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov: 
 
Vrste pomoči Ukrepi: 
Državne pomoči po 
skupinskih izjemah v 
kmetijstvu na podlagi  
Uredbe 702/2014/EU 

UKREP 1 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen, 
38. člen Uredbe 702/2014/EU) 
 

Pomoči de minimis na 
podlagi Uredbe 
1407/2013/EU 

UKREP 2: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 
 

Ostali ukrepi občine UKREP 3: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja 

 
 

6. člen 
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev) 

 
(1) Upravičenci do pomoči so: 

1. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro, majhna in srednje velika podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov po 21.,. členu Uredbe 
702/2014/EU pravne in fizične osebe, dejavne v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov 
po 38. členu Uredbe 702/2014/EU pravne in fizične osebe, dejavne v gozdarskem sektorju, ter 
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev; 

2. pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za mikro, majhna in srednje velika podjetja v 
primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi 1407/2013/EU in imajo sedež na 
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na 
območju občine; 

3. pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa; 
4. registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 

prehrane na območju občine; 
5. dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki 

je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine. 
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 1 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve 

točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem 
storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev. 

 
 

7. člen 
(izvzeta področja uporabe) 

 
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 702/2014/EU niso upravičeni subjekti, 

ki so: 
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– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske 
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

– podjetja v težavah. 
(2) Pomoči po tem pravilniku in po Uredbi 702/2014/EU se ne uporablja za: 

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;  

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 
(3) Pomoči po tem pravilniku in po Uredbi 702/2014/EU se ne dodeli za davek na dodano vrednost.  

 
 

8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 

 
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega 

javnega razpisa oziroma javnega naročila, objavljenega v občinskem glasilu Občine Mozirje, 
internetni strani in občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in 
javnega naročanja ter tem pravilnikom. 

(2) V javnem razpisu oziroma javnem naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih 
sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto. 

(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana 
dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu 
oziroma javnem naročilu. 

 
 

9. člen 
(spodbujevalni učinek) 

 
(1) Za ukrepe po Uredbi 702/2014/EU se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč 

ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti. 

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:  
– ime in velikost podjetja; 
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;  
– lokacijo projekta ali dejavnosti;  
– seznam upravičenih stroškov; 
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega 

financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter 
– izjave vlagatelja: 

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz 
drugih javnih virov ter 

b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika. 
 
 

10. člen 
(dodelitev sredstev)  

 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je 

imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. 
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v osmih dneh od 

prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. 
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe. 
 
 

11. člen 
(izplačila sredstev) 
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Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega 
upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),  
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o 

opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).  
 
 

12. člen  

(seštevanje pomoči)  
 
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v 13.členu tega pravilnika, ne smejo 

preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi 702/2014/EU ne glede na to, ali se podpora 
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz sredstev Republike Slovenije ali pa se delno financira iz 
sredstev Evropske unije. 

(2) Pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo v zvezi 
z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo, če se s takim seštevanjem 
ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v 
skladu z Uredbo 702/2014/EU. 

(3) Pomoč v skladu z Uredbo Komisije 702/2014/EU se ne združuje s plačili iz drugega odstavka 
81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 
(UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim 
seštevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 
702/2014/EU.  

(4) Pomoč v skladu z Uredbo 702/2014/EU se ne sme združevati z nobeno pomočjo de minimis v 
zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim seštevanjem presežena intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU. 

 
 

II. UKREP V SKLADU Z UREDBO 702/2014/EU 
 

13. člen 
 

UKREP 1: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe 
702/2014/EU) 

 
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju. 
 
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, 
srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov. 
 
Upravičeni stroški:  
- stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih 

dejavnosti; 
- stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;  
- v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:  

(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča 
upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne 
dejavnosti;  

(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;  
(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii), kot so plačila za storitve arhitektov, 

inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko 
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen 
izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) 
in (ii);  
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(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, 
avtorskih pravic in blagovnih znamk.  

 
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v 
katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.  
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na 
podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.  
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v obdobju  
treh obračunskih let. 

  
Upravičenci do pomoči: 
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo 

sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju. 

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja: 
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustrezno registrirana in zagotavlja 

ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja. 

 
Prejemnik pomoči:  
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge 

alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči. 
 

Pogoji za pridobitev: 
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti; 
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;  
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom. 

 
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska 
gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine.  
 
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti 
izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila. 
 
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, 
članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je 
omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore. 
 
Intenzivnost pomoči:  
– do 100% upravičenih stroškov. 
 
 

 
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013 

 
14. člen  

(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
niso upravičena podjetja iz sektorjev: 

- ribištva in akvakulture; 
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 

Evropske unije; 
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 

Evropske unije v naslednjih primerih: 
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 

kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; 



PREDLOG 
 

[8] 
 

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 
občine ali do države. 

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe. 

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi 
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis  (Uradni 
list EU L  352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. 

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali 
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med 
stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne 
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013. 

 
 

15. člen 
(kumulacija de minimis pomoči) 

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla 
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. 

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, 
določene v uredbi št. 360/2012. 

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oz 100.000 EUR). 

  
16. člen 

 
UKREP2: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega  tovornega prometa iz odročnih krajev 
 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine. 
 
Cilji ukrepa: 

- ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. 
 
Predmet podpore: 

- financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. 
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Upravičenci: 

- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa. 
 
Splošni pogoji upravičenosti: 

- upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, 
z navedbo lokacij (prog) in razdalj; 

- letno število prevozov; 
- zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno 

zakonodajo. 
 
Upravičeni stroški 

- operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.  
 
Finančne določbe: 

- bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.  
 
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli 
obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.  

 
Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) 
določila z javnim razpisom. 
 

17. člen 
 
UKREP 3: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 
 
(1) Namen/cilj ukrepa: Namen ukrepa je pspodbujanje povezovanja ljudi, ki delujejo na področju 

kmetijstva. 

(2) Upravičeni stroški:  
Za izvajanje zgoljj netržne in nepridobitne dejavnosti: 
- stroški najema ali nakupa prostorov za delovanje društev;  
- stroški slovesnosti, ki jih priredi društvo. 

(3) Pogoji za pridobitev pomoči: 
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:  

- Dokazilo o registraciji društva 
- Dokazilo o sedežu društva 
- Program dela 
- Stroškovnik upravičenih stroškov 

 
(4) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: Sedež društva mora biti na območju občine. 
 
(5) Upravičenci do pomoči: društva, registrirana za dejavnost na področj kmetijstva 
 
(6) Finančna določbe / intenzivnost pomoči: 

- pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov 
- najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.500 € /program/letno 

Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.  
 
(7) Pred podelitvijo sredstev, bodo upravičenci morali podati izjavo: 

• o vseh drugih pomočeh deminimis, ki jih upravičenec že prejel 
• ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja 
• s seznamom vseh podjetij, ki z prejemnikom tvorijo enotno podjetje 

 
(8) Vsak prejemnik bo prejel pisno obvestilo, da je prejel pomoč po pravili de minimis. 
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V. NADZOR IN SANKCIJE 
 

18. člen 
 

 (Nadzor in sankcije) 
 

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska 
strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti 
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. 

 
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v 

celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi: 
− da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
− da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
− da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 
 
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do 

pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.  
 

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
19. člen 

 
(1)  Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem 

pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika. 

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku. 

(3) Občina ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, predloži informacije o shemi državne pomoči po tem 
pravilniku v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU za objavo na spletni strani 
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence. Te informacije so na voljo 
splošni javnosti vsaj deset let od zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku. 

 
VI. KONČNE DOLOČBE 

 
20. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Mozirje za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 
24/2008). 

 
21. člen 

 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi 702/2014/EU, 

začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem glasilu slovenskih občin o pridobitvi 
potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko pomoči. 

 
 
Številka:  
Datum:                       

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK 

 









































Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0003/2019 
Datum: 17.7.2019 
 
K11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA: Predstavitev projekta izgradnje Državne kolesarske povezave R3 skozi 
občino Mozirje 

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja v sodelovanju z občinami projekt izgradnje Državne 
kolesarske povezave R3 od Občine Dobrna do Občine Nazarje. Potek trase je bil določen z 
projektno nalogo Direkcije RS za infrastrukturo in izdelan ter recenziran Idejni projekt za 
omenjeno traso. Vsi prizadeti lastniki na omenjeni trasi so bili dne 25.10.2017 vabljeni v 
sejno dvorano Mestne občine Velenje na predstavitev poteka trase.  

Trasa kolesarske povezave na podlagi IDP skozi občino Mozirje poteka kot novogradnja od 
vrha Gorenjskega klanca proti Soteski, nato zavije desno proti naselju Preseka mimo 
transformatorske postaje Elektra Celje in se priključi na obstoječo občinsko cesto. Od tu 
poteka po obstoječi cesti in prečka državno cesto pri avtobusni postaji v Preseki. Od tu poteka 
skozi novo predvideno brv čez Savinjo na drugo stran v Loke. Tu se potem priključi spet na 
lokalne občinske ceste in poteka skozi Loke do Hotela Benda in potem levo po makedamski 
cesti do občine Nazarje. 

Po končani izdelavi IDP DKP R3 je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in občine zaprosila za pomoč 
pri pridobitvi soglasij in služnostnih pogodb od prizadetih lastnikov. 

Občina je stopila v stik z nekaterimi prizadetimi lastnik, ki pa se v večini niso strinjali s 
potekom trase. Občina je nato v sodelovanju z Direkciji RS za infrastrukturo in projektantom 
trase iskala nove možne trase poteka kolesarske povezave in sicer od Gorenjskega klanca do 
naselja Loke. 

V prilogi vam predstavljano osnovno traso iz idejnega projekta in še dve alternativni trasi. 

Osnovna trasa in predlog št. 2 sta po težavnosti in ekonomičnosti primerljivi, medtem ko pa je 
trasa ob regionalni cesti skozi novo predvideno krožišče v Soteski zaradi težavnosti terena 
težje izvedljiva in bistveno dražja. 

 

Priloga: 
- Obrazec 2 

 
Pripravil: Jože Sinur 



 

 

 

   

 
 

OBRAZEC 2: PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 
 
 

1. Naziv projekta: 

DOPOLNITEV PROJEKTA ZA DDR: 
IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE 
POVEZAVE R3 VELENJE-ŠOŠTANJ-ŠMARTNO OB 
PAKI-MOZIRJE ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI  

 
2. Predlagatelj projekta: 
(če se razlikuje od nosilca 
projekta) 

Mestna občina Velenje  
 
Predlagatelj dopolnitve: 
Občina Mozirje 

 
3. Predstavitev nosilca projekta in skupine partnerjev1: 

a) Nosilec projekta: 
 
b) Partnerji v projektu: 
(navedba in njihova vloga v 
projektu) 
 

Direkcija RS za infrastrukturo: nosilec projekta, 
strokovna podpora 
 
 
Mestna občina Velenje (sodelovanje pri izvajanju 
aktivnosti) 
Občina Šoštanj (sodelovanje pri izvajanju 
aktivnosti) 
Občina Šmartno ob Paki (sodelovanje pri izvajanju 
aktivnosti)  
Občina Mozirje (sodelovanje pri izvajanju aktivnosti) 
Razvojna agencija Saša, d. o. o.  (koordinacija) 
 
 

 
4. Tip projekta: 

 regijski projekt 
 medregijski projekt 
 sektorski projekt 

 
 

                                                           
1 Če je predvidena operacija kot »skupina projektov« po Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006, se navedejo podatki o 
nosilcu in partnerjih za vsak projekt posebej.   
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Dodatno označiti v primeru celostne obravnave 
določenega geografskega območja (npr. urbano 
območje, zavarovano območje narave, porečje2: 
Operacije celostnega pristopa 
 

    DA 
 

 NE 

 
 

5. Način izvedbe projekta (označiti): 
 celotna izvedba projekta v enem koraku 
 izvedba projekta po sklopih (po fazah) 

 
 

6. Predviden začetek in zaključek izvajanja projekta3: 
 

Predviden začetek (leto/mesec): 
 
Predviden zaključek (leto/mesec): 

2018 
 
2022 

 
7. Povzetek projekta: 

 
Predmet projekta je ureditev regionalne državne kolesarske povezave R3 (DKP R3) na 
območju treh občin in sicer Mestne občine Velenje, občine Šmartno ob Paki in občine 
Šoštanj. Povezava predstavlja odsek celotne trase regionalne državne kolesarske 
povezave na relaciji Vojnik – Velenje – Kamnik. Skupna dolžina trase znaša 25,11 km, pri 
čemer bo del odseka v Mestni občini Velenje v skupni dolžini 5,75 km urejenega v okviru 
mehanizma CTN, torej je predmet te prijave dolžina trase 19,36 km. 
 
Z dopolnitvijo projekta se bo dodatno uredila regionalna kolesarska povezava R3 na 
območju občine Mozirje v skupni dolžini 2,116 km. 
 
Regionalna kolesarske povezava bo povezala Mestno občino Velenje kot pomembno 
regionalno in lokalno središče z zaledjem (občino Šmartno ob Paki in občino Šoštanj), in 
sicer v prvi vrsti z namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti s kolesom ter trajnostne 
mobilnosti v širšem konceptu.  
 
Z dopolnitvijo projekta se bo Mestna občina Velenje kot pomembno regionalno in lokalno 
središče z namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti s kolesom ter trajnostne mobilnosti 
v širšem konceptu povezala še z občino Mozirje. 
 
Kolesarska povezava bo med seboj povezala občine, med katerimi je po statističnih 
podatkih več dnevnih migracij, saj je mesto Velenje pomembno zaposlitveno in 
izobraževalno središče, kamor dnevno migrirajo občani iz zgoraj omenjenih zalednih 
občin. Projekt bo tako uresničeval cilje celostnih prometnih strategij, ki vključujejo tudi 
naloge vzpostavitve zveznih povezav večjih urbanih središč z zaledjem.  

                                                           
2 5. člen  Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014 – 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15,36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 
15/17) 

3 Če je predvidena operacija kot »skupina projektov« po Uredbi Sveta (ES) št. 1083/2006, se navedejo podatki o 
nosilcu in partnerjih za vsak projekt posebej.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1589
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2481
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2983
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0794
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- skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja: 

 
Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije za obdobje 
2014-2020, in sicer z 8. razvojnim področjem Infrastruktura za boljše stanje okolja in 
trajnostno mobilnosti, in razvojnim ukrepom vzpostavitev trajnostnega in integriranega 
prometa s krepitvijo javnega potniškega prometa ter izgradnjo manjkajočih kolesarskih 
povezav, projekt pa se dotika tudi 3. razvojnega področja »Trajnostni turizem« v ukrepu 
podporno okolje za razvoj turizma (prometne povezave, kolesarske poti, urejena mesta in 
vasi) in istoimensko razvojno prioriteto (specializacijo) regije »Trajnostni turizem«. 

- skladnost projekta s politikami Vlade RS, evropske kohezijske politike in povabilom: 
 
Skladnost projekta s politikami Vlade RS:   
Program državnih razvojnih prioritet in investicij RS za obdobje 2014-2017: 
učinkovito prostorsko načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti, razvoj celostne 
trajnostne in dostopne mobilnosti v mestih ter v skladu s celostnimi prometnimi 
strategijami, ki so se pripravile v preteklem obdobju na ravni večjih urbanih in mestnih 
središč. 
Strategija prostorskega načrta Slovenije: projekt bo sledil načelom in usmeritvam 
strategije za umeščanje kolesarskih poti v skladu z zakonodajnimi podlagami, kot so 
Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 
33/07 – ZPNacrt) in Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), 
Zakonom o graditvi objektov ipd. 

Skladnost projekta s politikami evropske kohezijske politike: 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(OP EKP):  sledi prednostni osi: 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja in prednostni naložbi 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Projekt je skladen z 
ukrepom »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti; 
povezuje mestna območja z njihovim zaledjem«. 
 
Skladnost projekta z drugim povabilom razvojnim svetom regij za pripravo in podpis 
dogovora za razvoj regije:  

Povabilo: izhaja iz OP EKP, projekt je skladen z prednostno naložbo 4.4 Spodbujanje 
multimodalne urbane mobilnosti, ki podpira Gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti. 
 
Skladnost z ostalimi strateškimi dokumenti: 
Projekt hkrati sledi uresničevanju ciljev celostnih prometnih strategij občin ter 
strategijam trajnostnega razvoja za mestna območja. Na obravnavanem območju ni 
ustrezne kolesarske infrastrukture, ki je pomembna za zagotavljanje večje dnevne 
mobilnosti občanov med urbanim in njegovim zalednim delom in bi hkrati prispevala k 
varnosti prebivalcev občin, ki jih bodo kolesarske poti povezovale med seboj.  
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Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo družbo: sledi k ciljem 
zmanjšanja emisij za 30 %, kar lahko prispeva tudi posodobitev prometnega sektorja kot 
uveljavljanja ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so kolesarske steze in poti. 

Partnerski sporazum za obdobje 2014-2020: sledimo cilju – izboljšanje stanja na 
področju trajnostne mobilnosti.  

- obstoječe stanje z opisom problematike: 
 
Mesto Velenje je šesto največje mesto v državi Sloveniji. Tako kot večina mest, se tudi 
Velenje srečuje z naraščanjem motornega prometa. Velenje se kot regijsko zaposlitveno 
središče s 15.000 delovnimi mesti sooča s prometnimi težavami zaradi dnevne migracije, 
ki jo opravljajo migranti v večini z osebnimi motornimi vozili. Iz smeri Šoštanja, Šmartnega 
ob Paki in Mozirja dnevno v Velenje migrira okoli 2.400 zaposlenih. Ob prometnih konicah 
so tako pogosti prometni zastoji. Izpusti motornih vozil so vedno večji onesnaževalec 
zraka, predvsem so tukaj pereči prašni delci in pojav prizemeljskega ozona. V prometnih 
zastojih izgubljamo dragoceni čas, nakup in vzdrževanje osebnih motornih vozil 
predstavlja vedno večji finančni izdatek, z uporabo motornih vozil smo manj fizično aktivni. 
Motorni promet ima negativne vplive na širši mestni prostor, jemlje prostor drugim 
aktivnostim. Problem pri doseganju večjega deleža uporabe trajnostnih načinov potovanj 
na kratke razdalje predstavlja pomanjkljiva in neustrezna infrastruktura. 
 
Obstoječe površine namenjene kolesarskemu prometu so le deloma urejene v MO 
Velenje in Občini Šoštanj. Na območju Občine Šmartno ob Paki ni urejene ustrezne 
infrastrukture in signalizacije za kolesarski promet. 
 
Na obravnavanem območju ni ustrezne kolesarske infrastrukture, ki je pomembna za 
zagotavljanje večje dnevne mobilnosti občanov med urbanim in njegovim zalednim delom 
in za preprečevanje negativnih vplivov motornega prometa. 
 

- namen projekta: 
 

Ključni namen projekta je izgradnja regionalne državne kolesarske povezave R3 (DKP 
R3) na območju na območju treh občin in sicer Mestne občine Velenje, občine Šmartno 
ob Paki in občine Šoštanj z namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti. Projekt bo 
omogočal povezovanje središča lokalnega in regionalnega pomena s svojim zaledjem, 
omogočal dnevno migracijo s kolesom in osnove za multimodalnost. 
 
Z dopolnitvijo projekta se bo dodatno uredila regionalna kolesarska povezava R3 še na 
območju občine Mozirje z namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti. 
 

- opis (tehnične rešitve): 
 

Odsek 1, Dobrna – Velenje 
Prične se na lokalni cesti LC 450021 Vinska gora – Lokovina na meji z Občino Dobrna, se 
nadaljuje proti zahodu skozi naselja Prelska, Vinska Gora in Pirešica do Velenja, kjer se 
zaključi v križišču K3 – krožno križišče regionalne ceste R2-425/1419 Pesje-Velenje 
(Cesta Františka Folta) in R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas (Žarova cesta) z glavno 
cesto G1-4/1260 Zg.Dolič-Velenje (Šaleška cesta) v km 3+726. 
 
Dolžina odseka 1 znaša L = 7,92 km. 
Del odseka v Mestni občini Velenje v skupni dolžini 5,75 km bo urejenega v okviru 
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mehanizma CTN. 
 
Odsek 2 – del, Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki (pododseki 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in 
2.5) 
Prične se v krožnem križišču K3 – križišče regionalne ceste R2-425/1419 Pesje-Velenje 
(Cesta Františka Folta) in R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas (Žarova cesta) z glavno 
cesto G1-4/1260 Zg.Dolič-Velenje (Šaleška cesta) v km 3+726 v Velenju, se nadaljuje 
proti zahodu skozi Velenje in Šoštanj do naselja Florjan, od koder zavije proti jugu proti 
občini Šmartno ob Paki. Konča se s pododsekom 2.5 (na križišču K12 regionalne ceste 
R3-695/1458 Gorenje – Soteska). 
 
Dolžina odseka 2 znaša L = 17,19 km. 
 
Nadaljevanje odseka 2 – del, Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje 
(pododseki 2.6, 2.7 in 2.8) 
Prične se od križišča K12 regionalne ceste R3-695/1458 Gorenje – Soteska do križišča 
K13 regionalne ceste R1-225/1247 Mozirje – Soteska. Nadaljuje se od križišča K13 
regionalne ceste R1-225/1247 Mozirje – Soteska do navezave na naslednji odsek 2.8 na 
parc.št. 92/10 k.o. Loke. Konča se od navezave na prejšnji odsek 2.7 na parc.št. 92/10 
k.o. Loke do navezave na javno pot JP767191. 
 
Dolžina nadaljevanja odseka 2 znaša L = 2,116 km. 
 

- merljivost učinkov in rezultatov projekta: 
 

Merljivost učinkov in rezultatov projekta bo sledljiva z naslednjimi kriteriji:  
- Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini: s projektom bo v 

celoti urejena kolesarska povezava Dobrna-Velenje-Šoštanj-Šmartno on Paki s 
čimer bomo zagotovili dnevnim migrantom, da izberejo nemotoriziran način 
potovanja (namesto motoriziran), ki iz leta v leto narašča in jim hkrati omogočili 
spremembo potovalnih navad, ki zmanjšuje uporabo osebnih motornih vozil. 

- Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa: ker bo v celoti urejena 
kolesarska povezava Dobrna-Velenje-Šoštanj-Šmartno on Paki, bo zaradi izbire 
nemotoriziranega načina potovanja, manj osebnega avtomobilskega prometa na 
tej relaciji in s tem manj izpustov emisij CO2 v ozračje. 

- Z dopolnitvijo projekta bo urejena kolesarska povezava Dobrna-Velenje-Šoštanj-
Šmartno on Paki-Mozirje, s čimer bomo zagotovili dnevnim migrantom, da izberejo 
nemotoriziran način potovanja (namesto motoriziran), ki iz leta v leto narašča in jim 
hkrati omogočili spremembo potovalnih navad, ki zmanjšuje uporabo osebnih 
motornih vozil in bo zaradi izbire nemotoriziranega načina potovanja, manj 
osebnega avtomobilskega prometa na tej relaciji in s tem manj izpustov emisij 
CO2 v ozračje. 

 
- izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju:  

 
Da, izvedljivost projekta je v načrtovanem časovnem obdobju 2018-2022.  
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8. Navedba prioritete in ukrepa v RRP, v katero se uvršča projekt: 
PRIORITETA: Razvojno področje 8 - Infrastruktura za boljše stanje okolja in trajnostno 
mobilnosti.   
UKREP: Vzpostavitev trajnostnega in integriranega prometa s krepitvijo javnega 
potniškega prometa ter izgradnjo manjkajočih kolesarskih povezav. 
KRATKA OBRAZLOŽITEV: 
Namen ukrepa je vzpostavili povezanost urbanih/mestnih središč z zaledjem s pomočjo 
kolesarskih povezav, povečati dostopnost mest/krajev v regiji s kolesarskimi potmi in tako 
oblikovati celovito regijsko kolesarsko pot. Projekt je poleg zgoraj navedenega skladen 
tudi z razvojno prioriteto (specializacijo) regije »Trajnostni turizem« in istoimenskega 
razvojnega področja v ukrepu podporno okolje za razvoj turizma (prometne povezave, 
kolesarske poti, urejena mesta in vasi).  
 
Infrastruktura za boljše stanje okolja in trajnostno mobilnost je pomembna prioriteta 
Savinjske regije, saj strmi regija k trajnostnemu razvoju (Deklaracija za trajnostni razvoj). 
Pomembna strateška prioriteta regije je vzpostaviti povezanost urbanih/mestnih središč z 
zaledjem s pomočjo kolesarskih poti in stez kot tudi povečati dostopnost mest/krajev v 
regiji s kolesarskimi potmi in tako oblikovati celovito regijsko kolesarsko pot. 
  
Izgradnja kolesarske povezave bo omogočila spremembo potovalnih navad dnevnih 
migrantov in zmanjšanje uporabe osebnih motornih vozil. Posledično se bodo zmanjšali 
negativni učinki prometa (manj izpustov, manj časa izgubljenega v prometnih zastojih, 
manj prostora potrebnega za prometno infrastrukturo…), povečali pozitivni učinki na ljudi 
(redno gibanje, čistejši zrak…) in na mesto (kakovost življenjskega okolja). Urejena 
kolesarska povezava bo vplivala na razvoj kolesarskega prometa v širši okolici in na 
razvoj multimodalnosti. 
 

 
 

9. Navedba prednostne naložbe OP EKP 2014-20204, v katero se uvršča 
projekt: 

PREDNOSTNA NALOŽBA: 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi  
KRATKA OBRAZLOŽITEV:  
Projekt sledi prednostni osi 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja in prednostni naložbi 4.4, v okviru katere projekt prispeva v največji meri k 
izvajanju ukrepa »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti; povezuje mestna območja z njihovim zaledjem«, saj je ključni namen projekta 
izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 (DKP R3) na območju treh občin in sicer 
Mestne občine Velenje, občine Šmartno ob Paki in občine Šoštanj z namenom 
zagotavljanja trajnostne in dnevne mobilnosti ter navezava na druge načine prevoza 
(avtobus, vlak). Projekt bo omogočal povezovanje središča lokalnega in regionalnega 
pomena s svojim zaledjem. Urejena kolesarska povezava bo vplivala na razvoj 

                                                           
4 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
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kolesarskega prometa v širši okolici in na razvoj multimodalnosti (kombinacija drugih 
načinov prevoza s kolesom na daljše razdalje). 
 
Z dopolnitvijo projekta se bo dodatno uredila regionalna kolesarska povezava R3 še na 
območju občine Mozirje z namenom zagotavljanja dnevne mobilnosti. 

 
 

10. Opredelitev ciljne skupine, ki ji je projekt namenjen in analiza njenih 
potreb 
 

CILJNA SKUPINA: dnevni migranti / kolesarji, občani Mestne občine Velenje, občani 
Šmartnega ob Paki, občani Šoštanja in občani širšega zaledja občin Savinjske regije.  
 
Z dopolnitvijo projekta se bo ciljna skupina razširila na dnevne migrante / kolesarje iz 
okolice Mozirja in občane občine Mozirje ter občane širšega zaledja občin, predvsem v 
Zgornje Savinjski dolini.  
 
ANALIZA POTREB CILJNE SKUPINE: 
Večja urbana središča Savinjske regije se soočajo s slabšo kakovostjo zraka, v urbana 
središča na delo migrira večja populacija ljudi, za kar se kaže smiselnost vzpostavitve 
kolesarskih poti in stez, ki bi omogočale zagotavljanje trajnostne mobilnosti v mestih z 
zaledjem. Uporaba kolesa v zadnjih letih raste tudi za potrebe dnevne mobilnosti. Mesta 
in naselja v njihovi okolici postajajo vedno bolj trajnostno naravnana in spodbujajo tudi 
trajnostne oblike mobilnosti, ki omogočajo višjo kvaliteto bivanja za svoje prebivalce (boljši 
zrak, manj hrupa, ni zastojev). Izboljšanje infrastrukture je eden prvih korakov za 
povečanje obsega kolesarjenja v mestih in njihovem zaledju. Največji izziv predstavlja 
načrten pristop h gradnji primerne infrastrukture ter strateško izvajanje povezanih 
projektov. Celostno načrtovanje in urejanje prometa ne prinaša zgolj nižjih stroškov za 
mobilnost v proračunu občine, podjetij in gospodinjstev, bolj učinkovitih naložb, bolje 
izkoriščenega prostora ter manjšega onesnaževanja okolja. Predvsem lahko objektivno 
merljivo izboljša kakovost bivanja prebivalcev in izboljša možnosti lokalne skupnosti za 
delo in ustvarjanje.  

 
11. Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno 

specializacijo regije in OP EKP 2014 – 2020 
NAMEN:  
Namen projekta je urbana/mestna središča povezati s kolesarskimi potmi in stezami, ki 
bodo povezovale večja urbana naselja z zaledjem in prispevala v Savinjski regiji 
uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti, tako z vidika izboljšanja kakovosti zraka, 
zmanjšanja hrupa, kot tudi z vidika spodbujanja aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi se 
vozili s kolesom na delo, šolo; kolesarske poti in steze uporabljali za rekreacijo. Projekt 
ima pozitivne učinke na zdravje in okolje. Kolesarske poti bodo zagotavljale boljšo 
mobilnost vseh prebivalcev in boljšo dostopnost do posameznih območij in storitev ter 
spodbudile multimodalnost. 
 

a. učinek na gospodarsko rast in delovna mesta 

Zmanjšanje potnih stroškov zaposlenih, večja uporaba koles in s tem večje 
povpraševanje po kolesih, servisih in ostali kolesarski opremi, razvoj dejavnosti v zvezi s 
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kolesarjenjem, zmanjšanje bolniških odsotnosti z dela zaradi premalo gibanja (izboljšanje 
psihofizične kondicije prebivalcev), zmanjšanje stroškov za obnovo, širitev in novogradnjo 
infrastrukture za motorna vozila. Projekt pa bo imel posedično učinek na rast drugih 
gospodarskih področij kot je npr. trajnostni turizem.   
Dvig gospodarske razvitosti območja, kar bo prineslo v regiji tudi ustvarjanje novih 
delovnih mest. 

b. učinek na razvoj človeškega potenciala 

Projekt ima pozitivne učinke na zdravje, aktivacijo ljudi, v smeri spreminjanja navad, da se 
bodo ljudje vozili na delovno mesto in v šole zaradi izpolnjenih pogojev – kolesarskih 
povezav s kolesi. 

c. vpliv na okolje 

Kolesarske povezave bodo povezovale večja urbana naselja z zaledjem in prispevala 
trajnostnemu razvoju v Savinjski regiji in bodo kot pomemben ukrep trajnostne mobilnosti 
prispevale k izboljšanju kakovosti zraka, zmanjšanju hrupa, zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov, onesnaženosti z delci PM10, prizemnim ozonom itd. 

d. prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije 

Kolesarske povezave bodo zagotavljale boljšo mobilnost vseh prebivalcev in boljšo 
dostopnost do posameznih območij in storitev znotraj regij. Povezovale bodo večja 
urbana središča in mestna naselja z zaledjem in s tem povečala medsebojno dostopnost  
med kraji. S celovitim načrtovanjem regijskih kolesarskih poti se bo zagotovilo celovito 
prostorsko načrtovanje prometa v regiji in hkrati se bodo rešile vrzeli v dostopnosti med 
posameznimi kraji v regiji.  

e. sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.) 

Projekt sledi sinergijskim učinkom med vsemi štirimi točkami -  ima pozitiven vpliv na 
okolje, razvoj človeškega potenciala v smeri aktivne mobilnosti prebivalcev in pozitivnega 
vpliva na zdravje ljudi ter posledično tudi na gospodarsko rast. 

f. sinergijski učinek z drugimi projekti 

Projekt bo sledil sinergijskim učinkom projektom, ki so usmerjeni k celovitemu načrtovanju 
prometa (vzpostavitvi park&ride parkirišč v večjih urbanih središčih – Celje, Laško, 
Velenje, vzpostavitvi javnega potniškega prometa …) in vzpostavitvi drugih kolesarskih 
povezav v Savinjski regiji in tudi izven njenega širšega območja: Huda luknja, Laško-
Zidani Most in Hrastnik-Rimske Toplice, Celje-Vojnik-Dobrna, Celje-Štore-Šentjur in 
Celje-Žalec. Omogočal bo večjo uporabo sistema izposoje koles Bicy, ki je že 
vzpostavljen v Velenju in Šoštanju in spodbudil njegovo širitev. 

g. sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega 
sodelovanja 

Projekt bo zaobjel vse občine Savinjske regije s prostorskim načrtovanjem regijskih 
kolesarskih povezav z ogrodjem državnih, daljinskih in regionalnih kolesarskih povezav v 
regiji. Savinjska regija že od leta 2000 naprej med pomembne strateške projekte zastavlja 
projekt Regijske kolesarske povezave in razvoj kolesarskega turizma z namenom 
povezati vsa termalna zdravilišča s kolesarskimi povezavami in sledi temu cilju. Hkrati 
Savinjska regija podpisnica Deklaracije za trajnostni razvoj in projekt Regijske kolesarske 
povezave uvršča med najpomembnejše ukrepe trajnostne mobilnosti, ki prispevajo k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v regiji, torej ima projekt pozitivne učinke z 
ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika.  

h. učinek na vložena finančna sredstva 

Regija bo z vloženimi finančnimi sredstvi uresničila trajnostni razvoj, izboljšala dostopnost 
in povezljivost med subregijami ter med urbanimi območji z zaledjem. Poleg vzpostavitve 
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za 19,36 km kolesarskih povezav, ne smemo zanemariti vrednost zmanjšanja izpustov 
CO2 v ozračje, ki po ekonomski analizi vrednostno pomeni velik finančni prispevek.   
Z dopolnitvijo projekta se bo dodatno uredila regionalna kolesarska povezava R3 še na 
območju občine Mozirje v dolžini 2,116 km, pri čemer ne smemo zanemariti vrednost 
zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje, ki po ekonomski analizi vrednostno pomeni še 
dodatni velik finančni prispevek.   
 
CILJI:  
Splošni cilj projekta: vzpostaviti regionalno državno kolesarsko povezavo R3 (DKP R3) 
na območju treh občin, in sicer Mestne občine Velenje, občine Šmartno ob Paki in občine 
Šoštanj za zagotavljanje dnevnih migracij s kolesom in trajnostne mobilnosti in razvoj 
multimodalnosti. 

Z dopolnitvijo projekta se bo dodatno uredila regionalna kolesarska povezava R3 še na 
območju občine Mozirje za zagotavljanje dnevnih migracij s kolesom in trajnostne 
mobilnosti in razvoj multimodalnosti. 

Specifična cilja:   

- razvoj (sub)urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih ter 
vzpostavitev povezanosti središč regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim 
zaledjem, 

- razvoj ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost in 
multimodalnost, 

- zgraditi regijske povezave v skupni dolžini 19,36 km. 

- z dopolnitvijo projekta zgraditi še dodatno regijsko povezavo v skupni dolžini 2,116 
km. 

 

Rezultati projekta: 

Rezultat projekta bodo izgrajene kolesarske povezave: 
 
Odsek 1, Dobrna – Velenje, dolžina odseka znaša L = 7,92 km. Del odseka v Mestni 
občini Velenje v skupni dolžini 5,75 km bo urejenega v okviru mehanizma CTN. 
 
Odsek 2, Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki, dolžina odseka 2 znaša L = 17,19 km. 
 
Skupna dolžina trase znaša 25,11 km, pri čemer bo del odseka v Mestni občini Velenje v 
skupni dolžini 5,75 km urejenega v okviru mehanizma CTN, torej je predmet te prijave 
dolžina trase 19,36 km. 
 
Nadaljevanje odseka 2 – del, Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje (pododseki 
2.6, 2.7 in 2.8), dolžina nadaljevanja odseka 2 znaša L = 2,116 km. 
 
 
OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE:  
Projekt je skladen z v prvi vrsti z razvojnim področjem 8 Regionalnega razvojnega 
programa Savinske regije za obdobje 2014-2020, »Infrastruktura za boljše stanje okolja in 
trajnostno mobilnosti.« in ukrepom »Vzpostavitev trajnostnega in integriranega prometa s 
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krepitvijo javnega potniškega prometa ter izgradnjo manjkajočih kolesarskih povezav«. 
Savinjska regija ima le 4 opredeljene specializacije, izmed katerih je projekt skladen z 
razvojno prioriteto (specializacijo) regije »Trajnostni turizem«. Infrastruktura za boljše 
stanje okolja in trajnostno mobilnost je pomembna prioriteta Savinjske regije, saj strmi 
regija k trajnostnemu razvoju, in konkretno pomeni vzpostaviti povezanost 
urbanih/mestnih središč z zaledjem s pomočjo kolesarskih poti in stez kot tudi povečati 
dostopnost in povezljivost mest/krajev v regiji s kolesarskimi potmi in tako oblikovati 
celovito regijsko kolesarsko pot. 
  
OPIS SKLADNOSTI Z IZBRANO PREDNOSTNO NALOŽBO OP EKP 2014-2020:  
Projekt sledi prednostni naložbi 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste 
območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru prednostne 
osi 4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja in prednostni naložbi, v 
okviru katere projekt prispeva v največji meri k izvajanju ukrepa »Gradnja regionalnih 
kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti; povezuje mestna območja z 
njihovim zaledjem«, saj je ključni namen projekta vzpostavitev regionalnih kolesarskih 
povezav med Mestno občino Velenje in njenimi zalednimi občinami, z namenom 
zagotavljanja trajnostne in dnevne mobilnosti. Projekt bo omogočal povezovanje središča 
lokalnega in regionalnega pomena s svojim zaledjem.  
 
UTEMELJITEV SKLADNOSTI PROJEKTA S CILJI RELEVANTNIH PRIORITET 
MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU OZ. UČINEK PROJEKTA NA OBMOČJA 
MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ EU, V PRIMERU, DA OBSTAJA 
Vse strategije sledijo k uresničevanju ciljev trajnostne mobilnosti, izvajanja ukrepov 
trajnostne mobilnosti (razvoj elektrifikacije avtomobil, vzpostavitve polnilnic za električna 
vozila ipd.). Prioritete makroregionalnih strategij sledijo k zmanjšanju toplogrednih plinov, 
k izboljšanju energetske učinkovitosti, vsem tem pa lahko prispevajo ukrepi trajnostne 
mobilnosti kot so umeščanje kolesarskih poti in stez v prostor. Učinek projekta na 
območje makroregionalnih strategij EU: projekt se dopolnjuje in sovpada  z 
makroregionalnimi strategijami EU (predvsem Podonavja in Alpskega območja).    

 
12. Predstavitev nosilca projekta oziroma skupine partnerjev5 

PREDSTAVITEV NOSILCA PROJEKTA:  
Mestna občina Velenje 
Mestna občina Velenje leži v vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini 396 m. 
Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves vzhodni dolinski del Šaleške 
doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev šesto največje v 
Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, 
Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. 
Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, 
Premogovnik Velenje, Esotech …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z 
razvito trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi. Velenje 
ima status mestne občine in je drugo največje mesto v Savinjski statistični regiji. 
 

                                                           
5 Če je predvidena operacija kot »skupina projektov«, se navede podatke o nosilcu s partnerji za vsak projekt 
posebej. 
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PREDSTAVITEV PARTNERJEV NA PROJEKTU:  
Občina Šoštanj  
Občina Šoštanj leži v severovzhodnem delu Slovenije, v Šaleški dolini. Mesto Šoštanj leži 
ob reki Paki in šoštanjskem jezeru. Ostali zaselki (Bele Vode, Florjan, Gaberke, Lokovica, 
Ravne, Skorno, Šentvid, Topolšica, Zavodnje) v občini pa ležijo večinoma na pobočjih 
okoliških hribov. Občina je bila ustanovljena leta 1995, razprostira se na 95 km2 in šteje 
8.484 prebivalcev. Spada v Savinjsko statistično regijo. 
 
Občina Šmartno ob Paki 
Ob stiku treh slikovitih dolin, Šaleške, spodnje in zgornje Savinjske, se v koščku porečja 
Pake z okoliškimi vzpetinami razprostira občina Šmartno ob Paki. Občino sestavljajo  
naselja Šmartno ob Paki, Gorenje, Paška vas, Rečica ob Paki, Podgora, Mali Vrh, Veliki 
Vrh, Gavce, Skorno in Slatina. Občina Šmartno ob Paki je del Savinjske statistične regije. 
Po površini meri 18,2 km² in ima 3.203 prebivalcev. 
 
Občina Mozirje 
Središče občine je naselje Mozirje. Leta 2006 se je od občine odcepila Krajevna skupnost 
Rečica ob Savinji, ki je sedaj samostojna občina Rečica ob Savinji. Naselja v občini so 
Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Mozirje, Radegunda, 
Šmihel nad Mozirjem. Občina Mozirje je del Savinjske statistične regije. Po površini meri 
53,5 km² km² in ima 4092 prebivalcev. 
 
Razvojna agencija SAŠA, d. o. o.   
Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. spodbuja razvoj na regionalni ravni 
za Območno razvojno partnerstvo SAŠA. 
 

 
 

13. Opis posameznih aktivnosti6 
 

KRATEK OPIS aktivnosti:  
 
Aktivnost 1: Izdelava projektne dokumentacije (DGD in PZI) 
Potrebna bo dokumentacija za gradbeno dovoljenje in za izvedbo del. 
 
Aktivnost 2: Odkup zemljišč 
Večina zemljišč je v javni lasti, potrebni bodo odkupi nekaterih odsekov. 
 
Aktivnost 3: Izgradnja regijskih kolesarskih povezav – podrobneje v priloženi 
dokumentaciji. 
 
Aktivnost 4: Strokovni nadzor 
Strokovni nadzor, ki je zadolžen za nadzor priprave razpisa in nadzor gradnje kolesarske 
povezave.  
 
Aktivnost 5: Informiranje javnosti 
Javnost bo redno obveščena o začetku, koncu in rednemu napredku projekta.  

                                                           
6 Če je predvidena operacija kot »skupina projektov«, se navede aktivnosti za vsak projekt posebej. 
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14. Okvirni časovni načrt projekta 
Aktivnost / 

Leto 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aktivnost 1: 
Izdelava 
projektne 
dokumentacije 
(DGD in PZI) 

    

x                               

Aktivnost 2: 
Odkup 
zemljišč 

    
      x                         

Aktivnost 3: 
Izgradnja 
regijskih 
kolesarskih 
povezav 

    

 x x x x       

Aktivnost 4: 
Strokovni 
nadzor 

     x x x x  

Aktivnost 5: 
Informiranje 
javnosti 

     x x x x  

    (Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12 in glede 
na način izvedbe projekta, zapisano v točki 5). 

  
15. Prostorska opredelitev primernih lokacij za izvajanje aktivnosti7  

Primerne lokacije 
za izvajanje 
aktivnosti:  

 

Kohezijska regija:  Vzhodna kohezijska regija 

Razvojne regije: Savinjska regija 

Občine:   
Mestna občina Velenje 
Občina Šoštanj 
Občina Šmartno ob Paki 
Občina Mozirje 
 

 
 

16. Prikaz okvirne finančne ocene po aktivnostih in okvirne celotne 
vrednosti [v evrih, tekoče cene] 

Aktivnost / 
Vrsta stroškov 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

                                                           
7 Če je predvidena operacija kot »skupina projektov«, se navede primerne lokacije za vsak projekt posebej. 
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Aktivnost 1: 
Izdelava 
projektne 
dokumentacije 
(PGD in PZI) 

213.500      

Aktivnost 2: 
Odkup zemljišč  

175.000 

+ 30.000 
    

Aktivnost 3: 
Izgradnja 
regijskih 
kolesarskih 
povezav 

 686.420 
1.098.000 

+ 500.000 

1.098.000 

+ 500.000 

37.888 

+ 325.000 
 

Aktivnost 4: 
Strokovni nadzor  26.840 

30.500 

+ 5.000 

30.500 

+ 5.000 

3.660 

+ 3.000 
 

Aktivnost 5: 
Informiranje 
javnosti 

 
1.500 

+ 500 

1.500 

+ 500 

1.500 

+ 500 

1.500 

+ 500 
 

SKUPAJ 213.500 889.760 1.130.000 1.130.000 43.048  

SKUPAJ 
z dopolnitvijo 213.500 920.260 1.635.500 1.635.500 371.548  

    (Po potrebi razširi tabelo glede na število aktivnosti, zapisanih v točki 12). 
 
 
 
 
 

17. Prikaz okvirne celotne vrednosti po predvidenih virih financiranja [v 
evrih, tekoče cene] 8 

 
Viri financiranja / Leto 2018 2019 2020 2021 2022 SKUPAJ 

EU sredstva             

Sklad EU:              

Kohezijski sklad             

Pristojno ministrstvo:              

MZI             
Operativni program:              

OP za izvajanje EKP v 
obdobju 2014-2020             

Velenje 35.227 159.588 148.146 148.146 8.893 500.000 

                                                           
8 Če je predvidena operacija kot »skupina projektov«, se navede tudi vrednosti po predvidenih virih financiranja 
za vsak projekt posebej (za vsak projekt dodati novo tabelo).  
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Šoštanj  50.000 189.770 255.410 255.410 7.464 758.054 

Šmartno ob Paki  43.838 
  

175.151 311.609 311.609 7.793 850.000 

Mozirje    500 405.500  405.500  269.185,36   1.080.685,36 

      (skupaj: 
3.188.739,36) 

Prednostna os:              
4.             
Prednostna naložba:              
4.4 Spodbujanje 
multimodalne urbane 
mobilnosti 

            

Nacionalna sredstva             

Pristojno ministrstvo:              

DRSI             

Velenje 39.773 180.183 167.264 167.264 10.041 564.524 

Šoštanj 0 0 0 0 0 0 

Šmartno ob Paki 6.162 24.620 43.801 43.801 1.095 119.478 

              

              
Občinska sredstva             

Velenje 16.500 74.750 69.390 69.390 4.165 234.195 

Šoštanj 11.000 41.750 56.190 56.190 1.642 166.772 

Šmartno ob Paki 11.000  43.950 78.190 78.190 1.955 213.285 

Mozirje    30.000  100.000 100.000  59.314,64 289.314,64 

       

Druga javna sredstva 
                                    Naziv subjekta:  

  
Zasebna sredstva 

                                    Naziv subjekta:  
  
SKUPAJ 213.500 889.760 1.130.000 1.130.000 43.048 3.406.308 

SKUPAJ z dopolnitvijo 213.500 920.260 1.635.500 1.635.500 371.548 4.776.308 

       

   
  (Po potrebi razširi tabelo glede na vir financiranja). 
 
 

18. Opis kazalnikov ter viri podatkov za spremljanje kazalnikov 
(opredeliti je treba tudi kazalnike učinkov in specifične kazalnike rezultatov 
ustrezne prednostne naložbe iz OP EKP 2014 – 2020) 

Naziv 
kazalnika 

Merska 
enota 

Cilja vrednost ob zaključku 
projekta 

Viri podatkov 

Dolžina zgrajene 
kolesarske 
povezave  

km 19,36 + 2,116 Projektna 
dokumentacija 
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Delež potovanj, 
opravljenih z 
nemotoriziranimi 
prometnimi način 
in javnim 
potniškim 
prometom 

delež 

S projektom bo v celoti urejena 
kolesarska povezava s čimer bomo 
zagotovili dnevnim migrantom, da 

izberejo nemotoriziran način potovanja 
(namesto motoriziran), ki iz leta v leto 

narašča in jim hkrati omogočili 
spremembo potovalnih navad, ki 

zmanjšuje uporabo osebnih motornih 
vozil.  

MZI (kvantitativno 
merjenje na nivoju 

države) 

Emisije CO2 iz 
osebnega 
avtomobilskega 
prometa 

t CO2 
ekv 

Ker bo v celoti urejena kolesarska 
povezava, bo zaradi izbire 

nemotoriziranega načina potovanja, 
manj osebnega avtomobilskega 

prometa na tej relaciji in s tem manj 
izpustov emisij CO2 v ozračje. 

ARSO (kvantitativno 
merjenje na nivoju 

države) 

(Po potrebi razširi tabelo glede na število kazalnikov). 
 
 
 
 
 

19. Pripravljenost projekta - potrebna dokumentacija za izvedbo projekta: 
(označiti in izpolniti) 

Projektna dokumentacija: 
(navesti, katera)  
Idejni projekt že izdelan, št. 331150112 
PGD 
PZI 

 Bo potrebna 
 Je v izdelavi; predviden datum 

izdelave oktober 2018 
 Je izdelana; 2015; št. dokumenta: 

št. 331150112  
Investicijska dokumentacija:  
(navesti, katera)  
DIIP že izdelan (izdelovalec Direkcija RS za 
ceste, 6.6.2011, številka 012-2/2011/36). 
PIZ 
IP  

 Bo potrebna 
 Je v izdelavi; predviden datum 

izdelave 
 Je izdelana; sklep o potrditvi 

zadnjega izdelanega dokumenta 
(označite dokument):  
       DIIP 
       PIZ 
       IP  
dne 6.6.2011, številka 012-2/2011/36 
 

Gradbeno dovoljenje  Je potrebno; predviden datum 
izdelave december 2019 

 Ni potrebno 
 Je pridobljeno, dne      , številka 

      
Umeščenost v občinske razvojne in 
prostorske dokumente 

 DA 
 NE 

Predvidena priprava regionalnega 
prostorskega načrta 

 DA 
 NE 
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Podatki o pravnem stanju zemljišč9 
in objektov pri investicijskih 
projektih 
(navede se najmanj parcelna številka, 
k.o. in lastništvo) 

 
      

Zaradi prevelikega števila tangiranih parcel le-teh ne 
navajamo, je pa celoten seznam na voljo na občini 
oziroma po potrebi v prilogi. 

 
 
Naziv regije: Savinjska regija 
 
Datum izpolnitve obrazca: 7. 6. 2019 
 
Podpis direktorice/direktorja RRA: __________________________ 

 
 

                                                           
9 Izpis iz zemljiške knjige 
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