
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 10.10.2019 
Številka: 032-0004/2019 
 
 

V  A  B  I  L  O 
 
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 
in 79/09) in  23. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2018), 
 

sklicujem 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 22.10.2019, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 30.7.2019, 

priloga 
2. Odlok o Spremembi odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivan 

Suhoveršnik) 
3. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2020, priloga  (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovinski center Jager Mozirje, priloga  

(poročevalec: SOU Velenje, g. Jože Sinur, Natalija Babič, podjetje Urbis d.o.o.) 
5. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 

prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje, priloga  (poročevalec: SOU 
Velenje, g. Jože Sinur) 

6. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na 
območju Kulturnega doma Mozirje (del območja EUP MO 42), priloga  (poročevalec: SOU 
Velenje, g. Jože Sinur) 

7. Prodaja in menjava premoženja, stavbna pravica, priloga (poročevalec: Janez Janko, Jakob 
Vačovnik)  

8. Predlog imenovanja novih članov v Svet JZ Osrednja Knjižnica Mozirje, priloga  (poročevalec: 
Ivo Glušič) 

9. TIC Mozirje, informacija (poročevalec: 3-jezera, Jasmina Roter) 
10. Poročilo nadzornega pregleda zaključnega računa proračuna Občine Mozirje za leto 2018, 

priloga  (poročevalec: predsednik NO Janez Pirnat) 
11. Odvodnjavanje in prometni režim Na Trški ulici v Mozirju priloga, (poročevalec: Jakob 

Vačovnik) 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava: Ivo Glušič, Jakob Vačovnik, Janez Janko 
- Zunanji poročevalci: Jože Sinur, Natalija Babič 
- predstavniki  tiska  
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 5. redne seje 

 
ZAPISNIK 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  30.7.2019. 
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: 
IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, URŠKA CAR, LILIJANA RAKUN, MARKO PRESEČNIK,  
mag. DAMJAN KOCJANC, ALENKA BREZOVNIK,  MARK MOLNAR 
 
 
Opravičeno odsotni: JOŽEF JELEN, mag. TANJA ZUPAN VOLER, mag. PETER 
GOLTNIK, mag. BORUT REPŠE, BOŠTJAN GOLIČNIK 
 
Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JAKOB VAČOVNIK,  - občinska uprava 

SONJA GLAŽAR - MO Velenje, ANDREJ ERMENC – JPK Mozirje, 
Savinjske novice. 

 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 8 članov občinskega sveta. 
 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mozirje. Predlagatelj dnevnega reda,  župan Občine Mozirje, je zaradi zunanjih 
poročevalcev predlagal, da se vrstni red delovnih točk spremeni tako, da bo najprej na vrsti točka 
katere poročevalec je predstavnik Mestne občine Velenje, nato JPK Mozirje, na kar si sledijo 
ostale točke po predlaganem dnevnem redu. 
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 26.3.2019, 

priloga 
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije – prva obravnava, priloga 

(poročevalec: Sonja Glažar, MO Velenje)  
3. Potrditev elaboratov cen izvajanja javnih služb varstva okolja, priloga (poročevalec: Andrej 

Ermenc) 
4. Prodaja zemljišč, oddaja v najem, priloga (poročevalec: Jakob Vačovnik)  
5. Realizacija proračuna Občine Mozirje za obdobje januar- junij 2019 - priloga,  (poročevalec: 

Ivan Suhoveršnik) 
6. Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
7. Sprememba Odloka o turistični taksi v Občini Mozirje,  priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 

lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
9. Soglasje o spremembah in dopolnitvah Statuta JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: Ivo 

Glušič) 
10. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za 

programsko obdobje 2019–2020, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
11. Predstavitev projekta izgradnje Državne kolesarske povezave R3 skozi občino Mozirje, priloga 

(poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
26.3.2019, priloga 
 
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 26.3.2019. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije – prva obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica MO Velenje,  Sonja Glažar: 
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. 
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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. 

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 občini 
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). 
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Iz utripa na terenu je mogoče razbrati, da se občine iz Spodnje Savinjske doline, v ta projekt 

ne bodo vključile, zakaj? 
• Občinska uprava mora pred podpisom sporazuma izvesti natančno kalkulacijo stroškov in 

izbrati optimalen obseg storitev, ki se bodo izvajale preko skupne občinske uprave 
• Področje računovodstva je zelo občutljivo, predvsem zaradi občutljivosti podatkov in 

prezaposlovanja ljudi, ki te naloge v občinah že opravljajo. 
Odg:  

• Ob pripravi osnutka odloka, je bilo tudi v teh občinah v spodnji savinjski dolini, interes 
po koriščenju skupne občinske uprave v Velenju. V tem času pa razmišljajo o svoji 
upravi, morda z navezavo MO Žalec ali MO Celje. Vsekakor bo pred dokončno verzijo 
odloka z njimi soustanoviteljstvo dorečeno. 

• Občina Mozirje že sedaj koristi storitve medobčinske inšpekcije in redarstva ter urejanja 
prostora. Za vse dodatne storitve, pa se bomo odločali na podlagi obstoječih stroškov in 
predvidenih stroškov pri vključitvi v skupni občinski organ. Primer: odvetniške storitve, 
pravne storitve, …  Obseg oziroma nabor storitev bo definiran v sporazumu na podlagi 
tega odloka. 

• Za področje računovodstva, tečejo usklajevanja o ustanovitvi Zgornjesavinjskega 
skupnega občinskega organa s sedežem v Mozirju. 

 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije – prva obravnava. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 3. točki dnevnega reda 
 
Potrditev elaboratov cen izvajanja javnih služb varstva okolja 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor JPK Mozirje  Andrej Ermenc 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list RS, št.87/2012, 109/12)  določa metodologijo za oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec storitve je dolžan 
občinskemu svetu vsako leto predložiti v potrditev elaborat, katerega sestavine so določene z 
uredbo. V primeru, da obračunska cena presega za več kot 10% potrjeno zadnjo ceno, se mora 
začeti potrjevanje nove predlagane cene (višje ali nižje). 
V razpravo in potrditev se predlagajo naslednji elaborati: 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo  
Izračunan je dvig cene storitve za 9,9% in ni potrebno potrjevanje nove cene. Izračunan je dvig 
cene omrežnine za 0,8% in ni potrebno potrjevanje nove cene. 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode 

Ker je razlika med potrjeno in obračunsko ceno manjša od 10%, ni potrebno potrjevanje nove 
cene. Nova predračunska cena omrežnine za velikost števca DN 20 je 3,9963EUR/mesec, 
potrjena cena znaša 3,9852 EUR/mesec. Razlika 0,3% ne zahteva potrjevanje nove cene. 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode 

Indeks predračunska/potrjena cena znaša 7,1%. Ker indeks ne odstopa za več kot 10%, ni 
potrebno potrjevanje nižje cene.  
Cena storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
Storitev je nova, nanaša se na komunalne storitve, storitve vzdrževanja infrastrukture, poštne, 
telefonske storitve, kontrole in analize blata. Kalkulacija je oblikovana za vseh pet občin skupaj, 
predračunska cena po kalkulaciji pa znaša 0,3535EUR/m3. Planira se obdelava 172000m3 
odplak. 

- Elaborat o oblikovanju cene  storitev zbiranja komunalnih odpadkov 
Zaradi nabave osnovnih sredstev (novi kontejnerji na zbirnem centru) se planirana cena poveča 
za 2,5-krat, kar pomeni potrjevanje nove cene. Na položnici to pomeni povišanje pri štiričlanski 
družini iz sedanjih 0,0487 EUR na 0,1218 EUR ali za eno osebo iz 0,0122 EUR na 0,0305 EUR. 
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Trenutne cene čiščenja odpadne vode so nizke, kakšna je ocenjena vrednost čiščenja po 

končani gradnji čistilne naprave? 
• Kakšna je učinkovitost čiščenja CČN, koliko je odvoza blata in koliko  le-ta vsebuje vode? 
• Ali je velikost CČN za 6000 dovolj? 
Odg: 

• Ceno čiščenja bo mogoče natančno izračunat po končani gradnji. Takrat bo poznan 
končni znesek in seveda kolikšen delež investicije se nanaša na gradbene objekte, koliko 
na strojno opremo, koliko na elektro opremo, …  Ti elementi so bistveni za določitev 
življenjske dobe in s tem seveda izračuna amortizacije, ki bo eden glavnih stroškov v 
kalkulaciji cene čiščenja. K temu bo potrebno dodati še stroške energije, dela, potrošnega 
materiala, vzdrževanja in zavarovanja. 

• CČN odlično deluje, vsi vzorci so pokazali, da presegamo minimalno predpisane 
normative za odpadno vodo. V izhodnem blatu je le okrog 25% sušine. Z nadgradnjo 
CČN in novim dehidratorjem, se bo procent podvojil, količina bata in strošek odvoza pa 
se bosta v tem obsegu zmanjšala. 
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• Čistilna naprava je grajena za 6000PE, trenutno je nanjo priklopljenih nekaj več kot 
5000PE. Ocenjujemo, da je kapaciteta CČN ustrezna. 

 
Po končani diskusiji so bili sprejeti naslednji 
SKLEPI: 
1. Občinski svet Občine Mozirje potrjuje: 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno 

vodo  
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode 
- Elaboratom o oblikovanju cene zbiranja komunalnih odpadkov 
2. Občinski svet potrjuje ceno infrastrukture komunalnih odpadkov v višini 0,0050 

EUR/kg in uveljavitev nove cene z naslednjim dnem po objavi sklepa o povišanju cene 
v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Sklep so bil sprejeti soglasno. 
 
 
 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Prodaja zemljišč, oddaja v najem 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jakob Vačovnik: 
1. Zadeva: PORAVNAVA MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI (Skornšek Jože) 

PREDLAGATELJ: Skornšek Jožef 
Pri gradnji Šmihelske ceste so bile sklenjene pogodbe za pridobitev »pravice graditi«. V pogodbi 
je bilo določeno, da se za poseg na zemljišče in odstranitev žive meje opravi poravnava 
medsebojnih obveznosti. 
Po novelaciji projekta 2017 (pogodba in osnovni projekt sega v leto 2009), so bile s strani 
Direkcije za vode podane zahteve za naknadno vgradnjo zadrževalnikov, pri čemer je gradnja 
predvidena na parceli št. 343/4, ki je v lasti vlagatelja. 
Vlagatelj predlaga, da se poravnava izvede na način, da se za: 

- Zagotovitev pravice graditi zadrževalnika, ponovna postavitev ograje zamenja za 
zemljišče parc. št. 345/3 v izmeri 210m2. Zemljišče v naravi predstavlja z vidika občine 
del opuščene ceste na pokopališče, z vidika predlagatelja pa del funkcionalnega 
zemljišča ob vrtnariji. Z obnovo ceste, se je uredil novi, varnejši prehod za pešce, 
skladno z zahtevami direkcije. 

 
Po krajši diskusiji sta bila sprejeta naslednja  
SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja s poravnavo na način, da se za poseg- 

odstranitev žive meje na parceli 347/13, ki je v lasti vlagatelja in pridobitev »pravice 
graditi« na parceli št. 343/4 k.o. Mozirje, ki je v lasti predlagatelja, izvede prenos 
lastništva zemljišča parc. št. 345/3 k.o. Mozirje, ki je v lasti občine Mozirje na 
vlagatelja. 

2. Stroške upravnih postopkov krije občina. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno 
 
2. Zadeva: ODDAJA ZEMLJIŠČA V UPRAVLJANJE 

PREDLAGATELJ: Ribiška družina Mozirje 
Ribiška družina Mozirje je podala predlog, da se zemljišča (parc. št. 692/43, 692/57, 692/104, 
692/108, 692/111, 692/112, vse k.o. Mozirje), ki v naravi predstavljajo ribnik z brežino in 
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dovozno cesto s parkirišči ob ribiškem domu in so v lasti občine oddajo Ribiški družini v 
upravljanje. 
Navajajo dokumentacijo, ki potrjuje, da je Ribiška družina ribnik in infrastrukturo zgradila in 
imela v upravljanju že od leta 1975. 
Občina je lastništvo pridobila ob denacionalizaciji. 
Glede na dejstvo, da je občina Mozirje v načrt razpolaganja s premoženjem vključila zemljišča 
ob ribniku (lokacija bar GAMS), je bil s potencialnim investitorjem organiziran sestanek, na 
katerem so se uskladili tako interesi občine, interesi vlagatelja, kot tudi interesi Ribiške družine 
Mozirje.  
Ribiška družina se v zameno za oddajo zemljišč v upravljanje zavezuje zgledno vzdrževati 
prostor kot tudi brezplačno izvajati vse naloge, ki jih ima občina pri posegih oz. investicijah na 
brežinah vodotokov (odlovi rib). 
Odbor za gospodarske dejavnosti je zadevo obravnaval in opozoril na nujnost prostega prehoda 
okoli ribnika ter prepoved oddaje najema drugi pravni osebi. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja z oddajo zemljišč parc. št. 692/43, 692/57, 692/104, 
692/108, 692/111, 692/112, vse k.o. Mozirje, v upravljanje Ribiški družini Mozirje v 
zameno za brezplačno opravljanje nalog, za katere je pri posegih v vodotoke pristojna 
krajevna Ribiška družina in je investitor Občina Mozirje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
3. Zadeva: PRODAJA ZEMLJIŠČA 
PREDLAGATELJ: Marko Janko, Na trgu 51, 3330 Mozirje 
                                 Saša Bitenc, Bevkova ulica 12, 3310 Žalec 
Vlagatelja sta zainteresirana za nakup parcele št.776/6 k.o. Mozirje. 
Vlogo za odkup sta vlagatelja podala že v avgustu leta 2018, vendar je bila točka prodaje 
zemljišč  umaknjena z dnevnega reda občinskega sveta. 
V vlogi vlagatelja navajata, da imata interes zgraditi hišo pri čemer bi ohranila maksimalno 
število dreves tako, da bo vzhodno naselje  obvarovano vetra, ob strugi pa se ohrani koridor za 
razlivanje vode v primerih katastrofalnih poplav. Podrobne pogoje v vsakem primeru predpiše 
Direkcija za vode in so sestavni del gradbenega dovoljenja. 
Sosednja parcela je bila prodana za 40 EUR/m2 (cenitvena cena in je zajemala tudi predmetno 
zemljišče). 
Če se odmeri razlivni koridor je približna velikost zemljišča 800m2. 
Zadevo je obravnaval odbor za gospodarske dejavnosti, kjer je bil izpostavljen pomen gozda 
glede vedute in varovanja pred vetrom. Večinsko mnenje odbora je bilo, da se glede na status 
zemljišča, ki je namenjeno gradnji, zemljišče proda in omogoča mladim družinam gradnja. 
Odbor je  bil mnenja, da se zemljišče v celoti proda. Pogoje glede varovanja določajo pristojni 
soglasodajalci. 
Predstavljen je bil dopis z 82 podpisi krajanov, ki predlaga, da se obravnavana parcela ne nameni 
pozidavi, ampak ostane borov gozd. Svet se je seznanil tudi z dopisom mag. Boruta Repšeta, ki 
predlaga, da se ta tačka umakne iz dnevnega reda. 
 
Diskusija: 
V živahni diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Postopek prodaje naj bo objavljen tudi v lokalnih medijih (SN,…). Stroške je dolžan plačat 

kupec (ne predlagatelj). 
• Glede na dejstva, da svet ni v popolnem številu, bi bilo smiselno to tematiko obravnavat 

naslednjič. 
• OPN je bil sprejet v skladu s predpisano zakonodajo. Bila je javna razgrnitev. Nosilci 

urejanja prostora so podali svoja pozitivna mnenje, tudi na to zemljišče, ki je predmet te 
diskusije. Nato je občinski svet sprejel OPN, ki je sedaj v veljavi. Na tej zakonski osnovi je 
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prav na tem območju že bilo odprodano cca 2/3 zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Torej so 
stvari jasne in ni racionalnih razlogov, da bi o tem odločali enkrat v prihodnost. Vsak kdor 
pa gradi, pa želi dokumentacijo urediti čimprej. 

 
Glede na podan predlog, da se o tej tematiki ne odloči na 5. redni seji sveta, je bil sprejet 
naslednji  
SKLEP: 
Občinski sveto Občine Mozirje tematiko prodaje zemljišča parc. št. 776/6  k.o. Mozirje 
umika iz dnevnega reda. 
Za: 3 glasovi 
Proti: 5 glasov 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po izčrpni diskusiji je bil sprejet naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 776/6  k.o. Mozirje v  
izmeri 1090 m2 po izklicni ceni 40 EUR/m2. Stroške upravnih postopkov krije kupec.  
Za: 5 glasov 
Proti: 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Realizacija proračuna Občine Mozirje za obdobje januar- junij 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: 
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) in 14. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo sl. Obč. , 
št. 58/2018), je župan občine podal poročilo o izvrševanju proračuna z naslednjimi poudarki:  
- 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: zapadlo: 53.910,12 EUR in nezapadlo: 301.893,58 EUR 
- Stanje dolgoročnih kreditov: 1.728.238,29 EUR 
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 TIC-a. 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. 
Polletno poročilo je obravnaval Odbor za javne finance Občine Mozirje in sklenil naslednje: 
- Odbor za javne finance Občine Mozirje, občinski upravi predlaga aktivnosti, da se spor med 

Občino Nazarje in Esotechom rešuje direktno med strankama v sporu. 
- 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. 

- 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. 
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Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- V proračunu je zagotovljen denar za izgradnjo TIC-a, kje je zagotovljen denar za njegovo 

delovanje? 
- Komisija je oblikovala razpis in izbrala izvajalca v TIC-u. Kakšen je sedaj mesečni strošek 

delovanja? 
- Kakšne naloge in kdo daje te naloge izvajalcem v TIC-u?  Kdo  jih nadzira? So že podali 

kakšno poročilo? 
Odg: Cena delovanja TIC-a je 3000 EUR/mesečno. Delo v TIC-u se je pričelo aprila 2019. 
Obseg del je bil definiran pri razpisu. Predlaga se, da se na naslednjo sejo v jeseni povabi 
izvajalca na sejo sveta s kratkim poročilom. Zaželjeni so predlogi. V jeseni računamo na 
rebalans proračuna za leto 2019, kjer bo ustrezno med drugim tudi ustrezno umeščena postavka 
za delovanje TIC-a 
- V kateri fazi je postopek OPPN Jager? Komunalnega prispevka iz tega naslova ni, verjetno 

ga tudi ne bo. 
 
Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
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. 
 
Po kratki diskusiji je bi sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in 
Ljubija v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Spremembo odloka o turistični taksi v Občini Mozirje 
Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik: 
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V letu 2019 je na območju gozdne šole 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. 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Ta popravek je vsebinsko potreben, kajti že lansko leto so bila mnenja, da je to možnost 

znižanja turistične takse za kampe potrebno predvidet. 
 
Po kratki diskusiji je bi sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembo odloka o turistični taksi v Občini 
Mozirje v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 
lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
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 doline, ki je bil objavljen v Ur. listu RS št.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.  
 
Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 
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. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Soglasje o spremembah in dopolnitvah Statuta JZ Lekarna Mozirje 
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Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
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 pravopisno izboljša tako kot je podan v predlogu. 
 
Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta JZ 
Lekarna Mozirje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje 
za programsko obdobje 2018–2020 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
Podpora ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja je dovoljena samo ob 
ustrezni občinski pravni podlagi za posamezna programska obdobja. Na predlagan predlog 
pravilnika je Občina Mozirje prejela soglasje ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za finance. 
V predlogu pravilnika so opredeljeni le tisti kmetijski ukrepi, za katera so zagotovljena sredstva 
v proračunu občine. 
Po sprejetju pravilnika na občinskem svetu, ga je potrebno  poslati v vednost Ministrstvu za 
kmetijstvo. 
 
Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za programsko obdobje 2018–2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Predstavitev projekta izgradnje Državne kolesarske povezave R3 skozi občino Mozirje 

Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik: 
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 
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občinske ceste in poteka skozi Loke do Hotela Benda in potem levo po makadamski 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 Direkcijo 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. 

Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 

 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marko Presečnik: 
• Odpraviti nepravilnosti: pri KD: napušč, kamni, prometni znaki; Most pred cerkvijo: deske, 

podkonstrukcija, kocke, fuge, …, pločnik Loke: katastrofa,…, voda izpod rožnika: ni rešeno, 
»ležeči policaj« ne reši ničesar, voda se preusmerja v trg, …  

 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2019 
Datum:    10.10.2019 
 
 
 
K 2.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Mozirje 

za leto 2019 - prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 58/18) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 

Občinski svet je 21.12.2018 sprejel proračun za leto 2019. V procesu izvrševanja proračuna, 
se je izkazalo, da so potrebne prerazporeditve znotraj proračunskih uporabnikov in nekaj 
popravkov med uporabniki.  
 
Iz navedenih razlogov se predlaga rebalans proračuna občine Mozirje za leto 2019, ki se 
nanaša predvsem na naslednje točke: 

1. Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2019. 
2. Prihodki se zmanjšujejo za 135.000 EUR in sicer: 

a. zaradi izpada večjega dela komunalnega prispevka, davka na dediščine in 
darila ter donacije. 

b. nekoliko pa se povečajo postavke iz naslova davka od premoženja, davka na 
promet nepremičnin, prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in prodaje 
nepremičnin. 

3. Glavne korekcije na odhodkih pa so: 
a. zmanjšujejo se na cestni infrastrukturi, predvsem na modernizaciji cest in 

obnovi ulic v Mozirju, ki se bodo sofinancirali iz kohezijskih sredstev. 
b. povečajo se sredstva za spodbujanje turizma, za delovanje TICa in delovanje 

zdravstvenega doma Nazarje, za nakup novega reševalnega vozila : 
4. Manjše prerazporeditve znotraj proračunskega uporabnika po predlogu župana, ki so  

razvidne iz primerjalne tabele I in II dela proračuna.  
 
 

Obveznosti do kreditodajalcev do 30.9.2019 (v EUR): 
KREDITI 31.01.2019 28.02.2019 27.05.2019 30.06.2019 30.09.2019 
ABANKA 1.263.684,31 1.251.874,18 1.216.443,79 1.204.633,66 1.169.203,27 
NLB 365.812,00 362.393,20 352.136,80 348.718,00 338.461,60 
MGRT LJ 68.020,44 68.020,44 63.769,16 63.769,16 59.517,88 
MGRT LJ 76.523,00 76.523,00 72.271,72 72.271,72 68.020,44 
MGRT LJ 38.845,75 38.845,75 38.845,75 38.845,75 38.845,75 
DELA.HRA.LJ       150.000,00 110.000,00 
SKUPAJ 1.812.885,50 1.797.656,57 1.743.467,22 1.878.238,29 1.784.048,94 



Obveznosti do dobaviteljev do 30.9.2019: 
 

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 

    
30.09.2019 ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 
DOBAVITELJI 91.630,72 88.193,50 179.824,22 
DO EKN   40.153,75 40.153,75 
SKUPAJ 91.630,72 128.347,25 219.977,97 

 
Gradivo vsebuje: 

1. Spremembo odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2019. V njem se spremeni le 
opredeljena višina splošnega dela proračuna. Vsi ostali deli Odloka ostajajo ne 
spremenjeni. 

2. Splošni del proračuna. Prikazani so prihodki in odhodki do nivoja podkonta.  
3. Posebni del proračuna. Prikazani so odhodki po posameznih področjih, njihovih 

programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta. 
4. Obrazložitve 
5. Kadrovski načrt 
6. Načrt ravnanja s premoženjem 

 
OPOMBA:V priloženem gradivu,  so v splošnem (I) delu proračuna vrednosti na 
posameznih kontih seštevek istoimenskih kontov po posameznih postavkah v 
posebnem (II) delu proračuna. 
 

Ocena finančnih in drugih posledic: 
Proračun občine je osrednji občinski dokument, ki opredeljuje pravice porabe proračunskih 
sredstev za posamezne namene.  
Uveljavitev predlaganega odloka pomeni možnost financiranja v odloku predlaganih 
programov v letu 2019. 
 

Obravnave: 
Rebalans so obravnavali matični Odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje: 
 
Statutarno pravna Komisija:  Osredotočila se je predvsem na pravne podlage. Na priloženo 
gradivo ni imela pripomb. Predlagala je, da se na isti seji opravita obe obravnavi. 



Odbor za negospodarske dejavnosti: V razpravi so bili izpostavljeni predvsem povečani 
stroški delovanja TIC-a v Mozirju, strošek kurjave za športno dvorano in investicij na 
pokopališču v Mozirju. V nadaljevanju so bile izpostavljene še potrebe v zdravstvu in kulturi.   
 
Odbor za gospodarstvo: V razpravi se osredotočil predvsem na delovanje TIC-a v Mozirju. 
Dejavnost TIC-a je potrebno opredeliti, spremljati in določiti njihove naloge. Odbor je 
zahteval poročilo o delovanju ter predstavitev pogodbe med Občino Mozirje in Upravljalcem 
TIC-a. Prvo poročilo bo podano na seji Občinskega sveta, predvidoma 22.10.2019. V 
nadaljevanju je odbor predlagal, da se iz postavke 14039001 - Redna dejavnost turističnih 
društev, izločijo sredstva za delovanje TIC-a. Predlog je upoštevan pri osnutku proračuna za 
leto 2020. 
 
Odbor za javne finance: Pregledal je proračun kot celoto in opozoril na naslednje:  
• Vzpodbudno je, da se zadolženost zmanjšuje in povečuje likvidnostna spodobnost 

proračuna Občine Mozirje. 
• Proračunski presežek v  letu 2019 je bil planiran na 118 tisoč EUR, z rebalansom pa ga 

ostaja le 43 tisoč EUR. Občinska uprava mora storiti vse, da bo vsaj ta cilj dosežen. 
• V juniju 2019 je bil najet likvidnostni kredit v višini 150 tisoč EUR. Obseg je manjši od 5% 

zadnjega sprejetega proračuna in bo tudi vrnjen pred iztekom proračunskega leta, kar je 
v skladu z Zakonom o financiranju Občin. Kljub temu pa Odbor za javne finance 
predlaga, da v bodoče o teh stvareh predhodno razpravlja matični Odbor . 

• Odbor je ocenil, da je Rebalans primeren za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu 
Občine Mozirje 

 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembe odloka o proračunu Občine 

Mozirje za leto 2019 - prva obravnava. 
 
 
Pripravil:   Ivo Glušič 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12 – ZUJF,14/1 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 IN 3018), 29. člena Zakona o javnih financah - 
UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, in 13/18) in 23. 
člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) je Občinski svet Občine 
Mozirje na ___. redni  seji dne, _______, sprejel 
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MOZIRJE ZA 
LETO 2019 

 
1. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
 
V Odloku o  proračunu Občine Mozirje za leto 2019 (Ur.gl. Sl. Obč. št. 67/2018),  se 2. člen spremeni v 
celoti in se glasi: 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih): 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  3.638.042,00 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.106.059,00 
70 DAVČNI PRIHODKI  2.901.659,00 
700 Davki na dohodek in dobiček  2.551.906,00 
7000 Dohodnina  2.551.906,00 
703 Davki na premoženje  254.753,00 
7030 Davki na nepremičnine  201.100,00 
7031 Davki na premičnine  150 
7032 Davki na dediščine in darila  11.000,00 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  42.503,00 
704 Domači davki na blago in storitve  95.000,00 
7044 Davki na posebne storitve  1.000,00 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  94.000,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  204.400,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  135.400,00 
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  10.300,00 
7103 Prihodki od premoženja  125.100,00 
711 Takse in pristojbine  3.000,00 
7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 
712 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 
7120 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 
714 Drugi nedavčni prihodki  60.000,00 
7141 Drugi nedavčni prihodki  60.000,00 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  140.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  70.000,00 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  70.000,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  70.000,00 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  70.000,00 
73 PREJETE DONACIJE  1 
730 Prejete donacije iz domačih virov  1 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  1 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  391.982,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  391.982,00 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  369.982,00 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  22.000,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.594.806,00 



40 TEKOČI ODHODKI  1.118.236,44 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  250.345,00 
4000 Plače in dodatki  210.430,00 
4001 Regres za letni dopust  8.365,00 
4002 Povračila in nadomestila  7.950,00 
4003 Sredstva za delovno uspešnost  11.100,00 
4004 Sredstva za nadurno delo  1.000,00 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.500,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  35.550,00 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  17.200,00 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  14.670,00 
4012 Prispevek za zaposlovanje  130 
4013 Prispevek za starševsko varstvo  200 
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  3.350,00 
402 Izdatki za blago in storitve  735.426,00 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve  113.185,00 
4021 Posebni material in storitve  3.200,00 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  104.901,00 
4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 
4024 Izdatki za službena potovanja  1.850,00 
4025 Tekoče vzdrževanje  402.300,00 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine  21.920,00 
4027 Kazni in odškodnine  6.610,00 
4029 Drugi operativni odhodki  79.120,00 
403 Plačila domačih obresti  24.365,00 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  24.365,00 
409 Rezerve  72.550,44 
4090 Splošna proračunska rezervacija  32.322,44 
4091 Proračunska rezerva  39.028,00 
4093 Sredstva za posebne namene  1.200,00 
41 TEKOČI TRANSFERI  1.368.955,79 
410 Subvencije  61.150,00 
4100 Subvencije javnim podjetjem  1.800,00 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  59.350,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  300.582,14 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  12.000,00 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 
4119 Drugi transferi posameznikom  285.582,14 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  110.489,65 
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  110.489,65 
413 Drugi tekoči domači transferi  896.734,00 
4130 Tekoči transferi občinam  30.540,00 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  31.000,00 
4133 Tekoči transferi v javne zavode  835.194,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.085.791,77 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.085.791,77 
4201 Nakup prevoznih sredstev  38.742,76 
4202 Nakup opreme  17.192,00 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  931 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  634.275,71 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  214.021,00 



4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  37.000,00 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 143.629,30 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  21.822,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  15.202,00 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  2 
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  12.200,00 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  3.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  6.620,00 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom  6.620,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  43.236,00 
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  67.601,00 
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  618.866,77 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
750 Prejeta vračila danih posojil  0 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)v EUR  0 
C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  85.290,00 
50 ZADOLŽEVANJE  85.290,00 
500 Domače zadolževanje  85.290,00 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  85.290,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  199.754,00 
55 ODPLAČILA DOLGA  199.754,00 
550 Odplačila domačega dolga  199.754,00 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  182.748,00 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  17.006,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -71.228,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -114.464,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -43.236,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.  98.115,62 

 
2. člen 

(ostale določbe) 
 

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem  listu RS.   
 
 
Številka:  032-00  /2019 
Mozirje,  _______  

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK l.r. 

 



PRORAČUN 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

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.482.087,393.773.639,003.773.639,00 96,43.638.042,00 65,8-135.597,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.353.401,063.271.657,003.271.657,00 94,93.106.059,00 71,9-165.598,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2.206.603,622.877.556,002.877.556,00 100,82.901.659,00 76,724.103,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.913.925,002.551.906,002.551.906,00 100,02.551.906,00 75,00,00

7000 Dohodnina 1.913.925,002.551.906,002.551.906,00 100,02.551.906,00 75,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.913.925,002.551.906,002.551.906,00 100,02.551.906,00 75,00,00

703 Davki na premoženje 212.476,00237.650,00237.650,00 107,2254.753,00 89,417.103,00

7030 Davki na nepremičnine 160.569,21190.500,00190.500,00 105,6201.100,00 84,310.600,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 9.487,852.000,002.000,00 550,011.000,00 474,49.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 2.996,792.000,002.000,00 175,03.500,00 149,81.500,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 8,29100,00100,00 100,0100,00 8,30,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 58.818,0480.000,0080.000,00 100,080.000,00 73,50,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 87.783,94105.000,00105.000,00 100,0105.000,00 83,60,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.474,301.400,001.400,00 107,11.500,00 105,3100,00

7031 Davki na premičnine 39,71150,00150,00 100,0150,00 26,50,00

703100 Davek na vodna plovila 39,71150,00150,00 100,0150,00 26,50,00

7032 Davki na dediščine in darila 10.218,3018.000,0018.000,00 61,111.000,00 56,8-7.000,00

703200 Davek na dediščine in darila 10.218,3018.000,0018.000,00 61,111.000,00 56,8-7.000,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 41.648,7829.000,0029.000,00 146,642.503,00 143,613.503,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.558,313.500,003.500,00 114,34.000,00 101,7500,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 38.087,7625.500,0025.500,00 151,038.500,00 149,413.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 2,710,000,00 ---3,00 ---3,00

Stran 1 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 78.108,1188.000,0088.000,00 108,095.000,00 88,87.000,00

7044 Davki na posebne storitve 0,001.000,001.000,00 100,01.000,00 0,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 0,001.000,001.000,00 100,01.000,00 0,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 78.108,1187.000,0087.000,00 108,194.000,00 89,87.000,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 37.752,4945.000,0045.000,00 100,045.000,00 83,90,00

704704 Turistična taksa 26.192,9025.000,0025.000,00 120,030.000,00 104,85.000,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 2.000,000,000,00 ---2.000,00 ---2.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 3.087,007.000,007.000,00 100,07.000,00 44,10,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 9.075,7210.000,0010.000,00 100,010.000,00 90,80,00

706 Drugi davki in prispevki 2.094,510,000,00 ---0,00 ---0,00

7060 Drugi davki in prispevki 2.094,510,000,00 ---0,00 ---0,00

706099 Drugi davki in prispevki 2.094,510,000,00 ---0,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 146.797,44394.101,00394.101,00 51,9204.400,00 37,3-189.701,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 97.717,99125.101,00125.101,00 108,2135.400,00 78,110.299,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.296,101,001,00 ---10.300,00 ---10.299,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 10.000,001,001,00 ---10.000,00 ---9.999,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 296,100,000,00 ---300,00 ---300,00

7103 Prihodki od premoženja 87.421,89125.100,00125.100,00 100,0125.100,00 69,90,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 11.495,2916.000,0016.000,00 100,016.000,00 71,90,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 11.547,7618.000,0018.000,00 100,018.000,00 64,20,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 64.326,7790.000,0090.000,00 100,090.000,00 71,50,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 0,001.000,001.000,00 100,01.000,00 0,00,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 52,07100,00100,00 100,0100,00 52,10,00

711 Takse in pristojbine 1.677,203.000,003.000,00 100,03.000,00 55,90,00

7111 Upravne takse in pristojbine 1.677,203.000,003.000,00 100,03.000,00 55,90,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 1.677,203.000,003.000,00 100,03.000,00 55,90,00

712 Globe in druge denarne kazni 2.278,466.000,006.000,00 100,06.000,00 38,00,00

7120 Globe in druge denarne kazni 2.278,466.000,006.000,00 100,06.000,00 38,00,00

712001 Globe za prekrške 176,451.000,001.000,00 100,01.000,00 17,60,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.102,015.000,005.000,00 100,05.000,00 42,00,00

Stran 2 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

714 Drugi nedavčni prihodki 45.123,79260.000,00260.000,00 23,160.000,00 17,4-200.000,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 45.123,79260.000,00260.000,00 23,160.000,00 17,4-200.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 26.193,92250.000,00250.000,00 16,040.000,00 10,5-210.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 18.929,8710.000,0010.000,00 200,020.000,00 189,310.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.360,0080.000,0080.000,00 175,0140.000,00 5,560.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,000,000,00 ---70.000,00 ---70.000,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,000,000,00 ---70.000,00 ---70.000,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 0,000,000,00 ---70.000,00 ---70.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.360,0080.000,0080.000,00 87,570.000,00 5,5-10.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4.360,0080.000,0080.000,00 87,570.000,00 5,5-10.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4.360,0080.000,0080.000,00 87,570.000,00 5,5-10.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,0030.000,0030.000,00 0,01,00 0,0-29.999,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,0030.000,0030.000,00 0,01,00 0,0-29.999,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,0030.000,0030.000,00 0,01,00 0,0-29.999,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,0030.000,0030.000,00 0,01,00 0,0-29.999,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 124.326,33391.982,00391.982,00 100,0391.982,00 31,70,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 124.326,33391.982,00391.982,00 100,0391.982,00 31,70,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 110.134,75369.982,00369.982,00 100,0369.982,00 29,80,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 37.485,0049.982,0049.982,00 100,049.982,00 75,00,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 57.652,03300.000,00300.000,00 100,0300.000,00 19,20,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 14.997,7220.000,0020.000,00 100,020.000,00 75,00,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 14.191,5822.000,0022.000,00 100,022.000,00 64,50,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 14.191,5815.000,0015.000,00 100,015.000,00 94,60,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,007.000,007.000,00 100,07.000,00 0,00,00

Stran 3 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.506.471,993.655.381,003.655.381,00 98,33.594.806,00 68,6-60.575,00

40 TEKOČI ODHODKI 824.759,211.043.178,821.093.123,00 107,21.118.236,44 79,175.057,62

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 183.445,53249.230,00249.230,00 100,5250.345,00 73,61.115,00

4000 Plače in dodatki 150.807,79210.430,00210.430,00 100,0210.430,00 71,70,00

400000 Osnovne plače 139.770,46196.000,00196.000,00 100,0196.000,00 71,30,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.408,4013.100,0013.100,00 100,013.100,00 79,50,00

400004 Drugi dodatki 628,931.330,001.330,00 100,01.330,00 47,30,00

4001 Regres za letni dopust 8.350,257.900,007.900,00 105,98.365,00 105,7465,00

400100 Regres za letni dopust 8.350,257.900,007.900,00 105,98.365,00 105,7465,00

4002 Povračila in nadomestila 6.173,737.950,007.950,00 100,07.950,00 77,70,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 5.392,536.850,006.850,00 100,06.850,00 78,70,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 781,201.100,001.100,00 100,01.100,00 71,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.873,5611.100,0011.100,00 100,011.100,00 79,90,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 8.873,5611.100,0011.100,00 100,011.100,00 79,90,00

4004 Sredstva za nadurno delo 686,51350,00350,00 285,71.000,00 196,2650,00

400400 Sredstva za nadurno delo 686,51350,00350,00 285,71.000,00 196,2650,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 8.553,6911.500,0011.500,00 100,011.500,00 74,40,00

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 8.553,6911.500,0011.500,00 100,011.500,00 74,40,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 28.595,2435.550,0035.550,00 100,035.550,00 80,40,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.233,1217.200,0017.200,00 100,017.200,00 82,80,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 14.233,1217.200,0017.200,00 100,017.200,00 82,80,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 11.392,4414.670,0014.670,00 100,014.670,00 77,70,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.541,6613.500,0013.500,00 100,013.500,00 78,10,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 850,781.170,001.170,00 100,01.170,00 72,70,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 96,29130,00130,00 100,0130,00 74,10,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 96,29130,00130,00 100,0130,00 74,10,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 160,52200,00200,00 100,0200,00 80,30,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 160,52200,00200,00 100,0200,00 80,30,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.712,873.350,003.350,00 100,03.350,00 81,00,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.712,873.350,003.350,00 100,03.350,00 81,00,00

Stran 4 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

402 Izdatki za blago in storitve 554.796,58661.483,38704.750,00 111,2735.426,00 83,973.942,62

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 84.273,3891.990,0091.940,00 123,0113.185,00 91,621.195,00

402000 Pisarniški material in storitve 4.027,536.050,006.000,00 100,06.050,00 66,60,00

402001 Čistilni material in storitve 16.508,4521.000,0021.000,00 114,324.000,00 78,63.000,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 5.734,787.000,007.000,00 100,07.000,00 81,90,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.381,075.000,005.000,00 100,05.000,00 47,60,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.489,176.000,006.000,00 100,06.000,00 74,80,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 8.539,4810.500,0010.500,00 100,010.500,00 81,30,00

402007 Računalniške storitve 12.633,9512.000,0012.000,00 141,717.000,00 105,35.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.269,955.200,005.200,00 100,05.200,00 101,40,00

402009 Izdatki za reprezentanco 4.064,807.000,007.000,00 100,07.000,00 58,10,00

402099 Drugi splošni material in storitve 20.624,2012.240,0012.240,00 207,825.435,00 168,513.195,00

4021 Posebni material in storitve 2.346,342.400,002.400,00 133,33.200,00 97,8800,00

402100 Uniforme in službena obleka 106,75200,00200,00 100,0200,00 53,40,00

402108 Drobni inventar 0,00200,00200,00 100,0200,00 0,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.239,592.000,002.000,00 140,02.800,00 112,0800,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 79.963,67109.900,00109.900,00 95,5104.901,00 72,8-4.999,00

402200 Električna energija 25.112,6134.500,0034.500,00 100,034.500,00 72,80,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 38.425,9742.500,0042.500,00 111,847.500,00 90,45.000,00

402203 Voda in komunalne storitve 4.966,997.200,007.200,00 100,07.200,00 69,00,00

402204 Odvoz smeti 4.412,407.200,007.200,00 100,07.200,00 61,30,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.349,873.500,003.500,00 100,03.500,00 67,10,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 4.695,835.000,005.000,00 100,05.000,00 93,90,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,0010.000,0010.000,00 0,01,00 0,0-9.999,00

4023 Prevozni stroški in storitve 1.600,492.340,002.340,00 100,02.340,00 68,40,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 898,041.600,001.600,00 100,01.600,00 56,10,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 234,73300,00300,00 100,0300,00 78,20,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 189,46140,00140,00 100,0140,00 135,30,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 278,26300,00300,00 100,0300,00 92,80,00

4024 Izdatki za službena potovanja 780,451.850,001.850,00 100,01.850,00 42,20,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0,00100,00100,00 100,0100,00 0,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 780,451.750,001.750,00 100,01.750,00 44,60,00

4025 Tekoče vzdrževanje 302.547,96348.305,83347.200,00 115,5402.300,00 86,953.994,17

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.283,5014.405,8313.300,00 127,718.400,00 106,13.994,17

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,00600,00600,00 100,0600,00 0,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.001,007.000,007.000,00 100,07.000,00 85,70,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.477,807.450,007.450,00 100,07.450,00 87,00,00
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.025,192.000,002.000,00 100,02.000,00 51,30,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.282,554.000,004.000,00 100,04.000,00 57,10,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 271.477,92312.850,00312.850,00 116,0362.850,00 86,850.000,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 16.290,8821.770,0021.770,00 100,721.920,00 74,8150,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.200,002.300,002.300,00 100,02.300,00 52,20,00

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.164,561.670,001.670,00 100,01.670,00 69,70,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 10.271,9212.500,0012.500,00 100,012.500,00 82,20,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,001.000,001.000,00 100,01.000,00 0,00,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.654,404.300,004.300,00 103,54.450,00 85,0150,00

4027 Kazni in odškodnine 6.610,0010.000,0010.000,00 66,16.610,00 66,1-3.390,00

402799 Druge odškodnine in kazni 6.610,0010.000,0010.000,00 66,16.610,00 66,1-3.390,00

4029 Drugi operativni odhodki 60.383,4172.927,55117.350,00 108,579.120,00 82,86.192,45

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 862,701.150,00800,00 167,01.920,00 75,0770,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 248,002.000,002.000,00 50,01.000,00 12,4-1.000,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,001.250,00 100,01.250,00 100,00,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.207,784.000,004.000,00 75,03.000,00 55,2-1.000,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.392,1016.527,5516.300,00 131,921.800,00 93,15.272,45

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.488,3810.000,0010.000,00 125,012.500,00 104,92.500,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.423,402.500,002.500,00 100,02.500,00 56,90,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.967,242.000,002.000,00 100,02.000,00 98,40,00

402931 Plačila bančnih storitev 5,09100,00100,00 100,0100,00 5,10,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 837,75700,00700,00 100,0700,00 119,70,00

402999 Drugi operativni odhodki 25.700,9732.700,0077.700,00 98,932.350,00 78,6-350,00

403 Plačila domačih obresti 18.173,9924.365,0024.365,00 100,024.365,00 74,60,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 18.173,9923.400,0023.400,00 104,124.365,00 77,7965,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 459,060,000,00 ---965,00 ---965,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 17.714,9323.400,0023.400,00 100,023.400,00 75,70,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,00965,00965,00 0,00,00 0,0-965,00

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,00965,00965,00 0,00,00 0,0-965,00
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409 Rezerve 39.747,8772.550,4479.228,00 100,072.550,44 54,80,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,4439.000,00 100,032.322,44 0,00,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,4439.000,00 100,032.322,44 0,00,00

4091 Proračunska rezerva 39.042,0039.028,0039.028,00 100,039.028,00 100,00,00

409100 Proračunska rezerva 39.042,0039.028,0039.028,00 100,039.028,00 100,00,00

4093 Sredstva za posebne namene 705,871.200,001.200,00 100,01.200,00 58,80,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 705,871.200,001.200,00 100,01.200,00 58,80,00

41 TEKOČI TRANSFERI 986.008,301.323.396,791.318.865,00 103,41.368.955,79 74,545.559,00

410 Subvencije 12.796,0941.800,0041.800,00 146,361.150,00 30,619.350,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 1.382,671.800,001.800,00 100,01.800,00 76,80,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.382,671.800,001.800,00 100,01.800,00 76,80,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11.413,4240.000,0040.000,00 148,459.350,00 28,519.350,00

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,007.000,007.000,00 37,12.600,00 15,7-4.400,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,002.000,002.000,00 100,02.000,00 0,00,00

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 2.273,156.000,006.000,00 38,32.300,00 37,9-3.700,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.040,2725.000,0025.000,00 209,852.450,00 32,227.450,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 212.060,97282.082,14281.000,00 106,6300.582,14 75,218.500,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 10.800,0011.000,0011.000,00 109,112.000,00 98,21.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 10.800,0011.000,0011.000,00 109,112.000,00 98,21.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.700,003.000,003.000,00 100,03.000,00 56,70,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.700,003.000,003.000,00 100,03.000,00 56,70,00

4119 Drugi transferi posameznikom 199.560,97268.082,14267.000,00 106,5285.582,14 74,417.500,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 61.757,5192.000,0092.000,00 100,092.000,00 67,10,00

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0,00100,00100,00 100,0100,00 0,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 63.043,5565.000,0065.000,00 123,180.000,00 97,015.000,00

411920 Subvencioniranje stanarin 14.565,5024.000,0024.000,00 85,420.500,00 60,7-3.500,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 23.716,6435.000,0035.000,00 100,035.000,00 67,80,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 36.477,7751.982,1450.900,00 111,557.982,14 70,26.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 86.195,65110.489,65107.040,00 100,0110.489,65 78,00,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 86.195,65110.489,65107.040,00 100,0110.489,65 78,00,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 86.195,65110.489,65107.040,00 100,0110.489,65 78,00,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 674.955,59889.025,00889.025,00 100,9896.734,00 75,97.709,00

4130 Tekoči transferi občinam 19.530,7926.540,0026.540,00 115,130.540,00 73,64.000,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 19.530,7926.540,0026.540,00 115,130.540,00 73,64.000,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 22.722,0730.000,0030.000,00 103,331.000,00 75,71.000,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 22.722,0730.000,0030.000,00 103,331.000,00 75,71.000,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 632.702,73832.485,00832.485,00 100,3835.194,00 76,02.709,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 417.000,27533.637,00533.637,00 100,2534.892,00 78,11.255,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 59.639,0177.588,0077.588,00 100,277.708,00 76,9120,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 152.618,84216.485,00216.485,00 100,6217.819,00 70,51.334,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.444,614.775,004.775,00 100,04.775,00 72,10,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 695.086,981.235.435,391.190.023,00 87,91.085.791,77 56,3-149.643,62

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 695.086,981.235.435,391.190.023,00 87,91.085.791,77 56,3-149.643,62

4201 Nakup prevoznih sredstev 13.814,7715.000,0015.000,00 258,338.742,76 92,123.742,76

420101 Nakup avtomobilov 13.814,7715.000,0015.000,00 106,315.950,00 92,1950,00

420104 Nakup reševalnih vozil 0,000,000,00 ---22.792,76 ---22.792,76

4202 Nakup opreme 14.760,653.500,003.500,00 491,217.192,00 421,713.692,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.185,400,000,00 ---6.186,00 ---6.186,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.575,252.000,002.000,00 475,39.506,00 428,87.506,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,001.500,001.500,00 100,01.500,00 0,00,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 930,820,000,00 ---931,00 ---931,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 930,820,000,00 ---931,00 ---931,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 416.334,58686.974,22625.053,00 92,3634.275,71 60,6-52.698,51

420401 Novogradnje 288.810,06546.810,22484.889,00 88,5483.775,71 52,8-63.034,51

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 127.524,52140.164,00140.164,00 107,4150.500,00 91,010.336,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 129.105,97227.812,39227.400,00 94,0214.021,00 56,7-13.791,39

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 129.105,97227.812,39227.400,00 94,0214.021,00 56,7-13.791,39

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 34.125,0037.000,0037.000,00 100,037.000,00 92,20,00

420600 Nakup zemljišč 34.125,0037.000,0037.000,00 100,037.000,00 92,20,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

86.015,19265.148,78282.070,00 54,2143.629,30 32,4-121.519,48

420800 Študija o izvedljivosti projekta 7.885,47102.833,27120.570,00 24,925.571,00 7,7-77.262,27

420801 Investicijski nadzor 0,005.000,005.000,00 100,05.000,00 0,00,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 78.129,72157.315,51156.500,00 71,9113.058,30 49,7-44.257,21
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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

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 617,5053.370,0053.370,00 40,921.822,00 1,2-31.548,00

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

0,0030.200,0030.200,00 50,315.202,00 0,0-14.998,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0015.000,0015.000,00 0,02,00 0,0-14.998,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0015.000,0015.000,00 0,02,00 0,0-14.998,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0012.200,0012.200,00 100,012.200,00 0,00,00

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 0,0012.200,0012.200,00 100,012.200,00 0,00,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,003.000,003.000,00 100,03.000,00 0,00,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,003.000,003.000,00 100,03.000,00 0,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 617,5023.170,0023.170,00 28,66.620,00 2,7-16.550,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5023.170,0023.170,00 28,66.620,00 2,7-16.550,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 617,5023.170,0023.170,00 28,66.620,00 2,7-16.550,00
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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

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

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

118.258,00 -24.384,60118.258,00 36,643.236,00 ----75.022,00

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 -6.210,61142.623,00 47,467.601,00 ----75.022,00

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

905.081,39 542.633,55859.669,00 68,4618.866,77 60,0-286.214,62
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

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

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

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

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

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

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

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

0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

222 - RE09

realizacija

1-9-2019
(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019
(4) (3)/(2)

Indeks
2019

(4)-(2)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 110.000,0081.496,0081.496,00 104,785.290,00 135,03.794,00

50 ZADOLŽEVANJE 110.000,0081.496,0081.496,00 104,785.290,00 135,03.794,00

500 Domače zadolževanje 110.000,0081.496,0081.496,00 104,785.290,00 135,03.794,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 110.000,000,000,00 ---0,00 ---0,00

500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti 110.000,000,000,00 ---0,00 ---0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,0081.496,0081.496,00 104,785.290,00 0,03.794,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 0,0081.496,0081.496,00 104,785.290,00 0,03.794,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 154.065,49199.754,00199.754,00 100,0199.754,00 77,10,00

55 ODPLAČILA DOLGA 154.065,49199.754,00199.754,00 100,0199.754,00 77,10,00

550 Odplačila domačega dolga 154.065,49199.754,00199.754,00 100,0199.754,00 77,10,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 137.060,37182.748,00182.748,00 100,0182.748,00 75,00,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 137.060,37182.748,00182.748,00 100,0182.748,00 75,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 17.005,1217.006,0017.006,00 100,017.006,00 100,00,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.005,1217.006,0017.006,00 100,017.006,00 100,00,00

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

0,00 -68.450,090,00 ----71.228,00 ----71.228,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -118.258,00 -44.065,49-118.258,00 96,8-114.464,00 37,33.794,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -118.258,00 24.384,60-118.258,00 36,6-43.236,00 ---75.022,00

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

PRORAČUN 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

222 - RE09

realizacija

1-9-2019

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

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2010 Občinski svet 19.863,5930.687,5530.460,00 64,733.960,00 110,73.272,45

19.863,5901 POLITIČNI SISTEM 30.687,5530.460,00 64,733.960,00 110,73.272,45

19.863,590101 Politični sistem 30.687,5530.460,00 64,733.960,00 110,73.272,45

19.863,5901019001 Dejavnost občinskega sveta 30.687,5530.460,00 64,733.960,00 110,73.272,45

6.227,5501019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.227,556.000,00 100,09.500,00 152,63.272,45(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 0,0500,00 100,00,00

6.227,55402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.727,555.500,00 108,79.000,00 157,13.272,45

2.517,7901019005 Politične stranke 10.210,0010.210,00 24,710.210,00 100,00,00(N)

2.517,79412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.210,0010.210,00 24,710.210,00 100,00,00

6.079,6201019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 67,69.000,00 100,00,00(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 0,0500,00 100,00,00

6.079,62402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.500,008.500,00 71,58.500,00 100,00,00

5.038,6301019014 Občinski praznik 5.250,005.250,00 96,05.250,00 100,00,00(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,01.250,00 100,00,00

3.788,63402999 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 94,74.000,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

222 - RE09

realizacija

1-9-2019

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

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 3.557,632.300,002.300,00 154,75.070,00 220,42.770,00

3.557,6301 POLITIČNI SISTEM 2.300,002.300,00 154,75.070,00 220,42.770,00

3.557,630101 Politični sistem 2.300,002.300,00 154,75.070,00 220,42.770,00

3.557,6301019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.300,002.300,00 154,75.070,00 220,42.770,00

3.557,6301019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 154,75.070,00 220,42.770,00(N)

472,70402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,000,00 ---770,00 ---770,00

3.084,93402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 134,14.300,00 187,02.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

222 - RE09

realizacija

1-9-2019

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

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2030 Župan 84.563,07135.030,44141.708,00 62,6135.030,44 100,00,00

44.815,2001 POLITIČNI SISTEM 62.480,0062.480,00 71,762.480,00 100,00,00

44.815,200101 Politični sistem 62.480,0062.480,00 71,762.480,00 100,00,00

44.815,2001019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.480,0062.480,00 71,762.480,00 100,00,00

44.206,7601019007 Plače 59.980,0059.980,00 73,759.980,00 100,00,00(N)

26.317,58400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 73,136.000,00 100,00,00

2.388,38400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.100,003.100,00 77,03.100,00 100,00,00

886,63400100 Regres za letni dopust 900,00900,00 98,5900,00 100,00,00

616,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 72,5850,00 100,00,00

8.553,69400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 74,411.500,00 100,00,00

2.540,52401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 74,73.400,00 100,00,00

1.883,08401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 75,32.500,00 100,00,00

152,10401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 72,4210,00 100,00,00

17,19401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 57,330,00 100,00,00

28,71401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 71,840,00 100,00,00

355,35401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 450,00450,00 79,0450,00 100,00,00

467,53402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 46,81.000,00 100,00,00

608,4401019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 24,32.500,00 100,00,00(N)

184,90402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 9,22.000,00 100,00,00

423,54402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 84,7500,00 100,00,00

39.747,8723 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 72.550,4479.228,00 54,872.550,44 100,00,00

39.747,872302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 40.228,0040.228,00 98,840.228,00 100,00,00

39.747,8723029001 Rezerva občine 40.228,0040.228,00 98,840.228,00 100,00,00

39.747,8723029001 Rezerva 40.228,0040.228,00 98,840.228,00 100,00,00(N)

39.042,00409100 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,00 100,039.028,00 100,00,00

705,87409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 58,81.200,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

222 - RE09

realizacija

1-9-2019

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

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4439.000,00 0,032.322,44 100,00,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4439.000,00 0,032.322,44 100,00,00

0,0023039001 Rezervacije 32.322,4439.000,00 0,032.322,44 100,00,00(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4439.000,00 0,032.322,44 100,00,00

Stran: 4 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR19

veljavni proračun

2019

222 - RE09

realizacija

1-9-2019

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

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2040 Uprava 329.414,53446.005,83444.500,00 73,9461.125,00 103,415.119,17

329.414,5306 LOKALNA SAMOUPRAVA 446.005,83444.500,00 73,9461.125,00 103,415.119,17

8.040,270601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
in lokalne ravni

25.000,0025.000,00 32,225.000,00 100,00,00

8.040,2706019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.000,0025.000,00 32,225.000,00 100,00,00

8.040,2706019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 25.000,0025.000,00 32,225.000,00 100,00,00(N)

8.040,27410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,0025.000,00 32,225.000,00 100,00,00

321.374,260603 Dejavnost občinske uprave 421.005,83419.500,00 76,3436.125,00 103,615.119,17

196.355,7406039001 Administracija občinske uprave 265.530,00265.530,00 74,0267.255,00 100,71.725,00

168.614,4606039002 Plače 226.650,00226.650,00 74,4227.765,00 100,51.115,00(N)

113.452,88400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 70,9160.000,00 100,00,00

8.020,02400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 80,210.000,00 100,00,00

628,93400004 Drugi dodatki 1.330,001.330,00 47,31.330,00 100,00,00

7.463,62400100 Regres za letni dopust 7.000,007.000,00 106,67.465,00 106,6465,00

4.776,53400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 79,66.000,00 100,00,00

781,20400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 71,01.100,00 100,00,00

8.873,56400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog

11.100,0011.100,00 79,911.100,00 100,00,00

686,51400400 Sredstva za nadurno delo 350,00350,00 196,21.000,00 285,7650,00

11.692,60401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 84,713.800,00 100,00,00

8.658,58401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.000,0011.000,00 78,711.000,00 100,00,00

698,68401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 72,8960,00 100,00,00

79,10401200 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 79,1100,00 100,00,00

131,81401300 Prispevek za starševsko varstvo 160,00160,00 82,4160,00 100,00,00

2.357,52401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900,002.900,00 81,32.900,00 100,00,00

0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 0,0100,00 100,00,00

312,92402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 41,7750,00 100,00,00
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1.600,4906039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 68,42.340,00 100,00,00(N)

898,04402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 56,11.600,00 100,00,00

234,73402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 78,2300,00 100,00,00

189,46402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 135,3140,00 100,00,00

278,26402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 92,8300,00 100,00,00

6.610,0006039007 Kazni in odškodnine 10.000,0010.000,00 66,16.610,00 66,1-3.390,00(N)

6.610,00402799 Druge odškodnine in kazni 10.000,0010.000,00 66,16.610,00 66,1-3.390,00

2.149,4806039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 84,62.540,00 100,00,00(N)

2.149,48413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 84,62.540,00 100,00,00

2.457,0806039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - komunalna inšpekcija 4.000,004.000,00 61,44.000,00 100,00,00(N)

2.457,08413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.000,004.000,00 61,44.000,00 100,00,00

14.924,2306039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - urbanistično svetovanje 20.000,0020.000,00 74,624.000,00 120,04.000,00(N)

14.924,23413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 20.000,0020.000,00 74,624.000,00 120,04.000,00

125.018,5206039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

155.475,83153.970,00 80,4168.870,00 108,613.394,17

2.346,3406039009 Posebni material in storitve 2.400,002.400,00 97,83.200,00 133,3800,00(N)

106,75402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 53,4200,00 100,00,00

0,00402108 Drobni inventar 200,00200,00 0,0200,00 100,00,00

2.239,59402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,002.000,00 112,02.800,00 140,0800,00

13.927,3006039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.000,0020.000,00 69,620.000,00 100,00,00(N)

3.519,58402200 Električna energija 6.000,006.000,00 58,76.000,00 100,00,00

1.898,17402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 75,92.500,00 100,00,00

1.142,31402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 57,12.000,00 100,00,00

745,08402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 49,71.500,00 100,00,00

1.926,33402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 64,23.000,00 100,00,00

4.695,83402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,005.000,00 93,95.000,00 100,00,00
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14.160,5406039011 Tekoče vzdrževanje 14.705,8313.600,00 96,318.700,00 127,23.994,17(N)

7.366,24402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.405,833.300,00 167,28.400,00 190,73.994,17

1.843,31402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 80,12.300,00 100,00,00

1.025,19402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 51,32.000,00 100,00,00

2.282,55402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 57,14.000,00 100,00,00

1.643,25402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 82,22.000,00 100,00,00

2.014,5606039012 Najemnine in zakupnine 3.670,003.670,00 54,93.820,00 104,1150,00(N)

1.164,56402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 69,71.670,00 100,00,00

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

850,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.000,001.000,00 85,01.150,00 115,0150,00

27.062,8706039013 Drugi operativni stroški 34.450,0034.100,00 78,634.950,00 101,5500,00(N)

390,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,00800,00 33,91.150,00 100,00,00

248,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 12,41.000,00 50,0-1.000,00

2.207,78402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 55,23.000,00 75,0-1.000,00

10.488,38402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 104,912.500,00 125,02.500,00

1.423,40402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 56,92.500,00 100,00,00

1.967,24402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 98,42.000,00 100,00,00

5,09402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 5,1100,00 100,00,00

837,75402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 119,7700,00 100,00,00

9.495,23402999 Drugi operativni odhodki 12.000,0012.000,00 79,112.000,00 100,00,00

14.884,2106039017 Nakup opreme 18.500,0018.500,00 80,519.450,00 105,1950,00(N)

13.814,77420101 Nakup avtomobilov 15.000,0015.000,00 92,115.950,00 106,3950,00

1.069,44420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 53,52.000,00 100,00,00

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 0,01.500,00 100,00,00
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50.622,7006039018 Pisarniški in splošni material 61.750,0061.700,00 82,068.750,00 111,37.000,00(N)

4.027,53402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.000,00 79,85.050,00 100,00,00

9.049,46402001 Čistilni material in storitve 10.000,0010.000,00 90,512.000,00 120,02.000,00

2.922,48402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 73,14.000,00 100,00,00

2.381,07402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 47,65.000,00 100,00,00

4.489,17402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 74,86.000,00 100,00,00

8.539,48402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 81,310.500,00 100,00,00

12.633,95402007 Računalniške storitve 12.000,0012.000,00 105,317.000,00 141,75.000,00

1.781,20402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 104,81.700,00 100,00,00

3.879,90402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 77,65.000,00 100,00,00

918,46402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 36,72.500,00 100,00,00
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2050 Urad za gospodarstvo 712.794,94993.686,03993.518,00 71,7942.323,30 94,8-51.362,73

25.836,4111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.768,0338.600,00 66,639.100,00 100,9331,97

500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 4,610.900,00 100,00,00

0,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000,002.000,00 0,02.000,00 100,00,00

0,0011029001 Sofinanciranje okoljskih investicij 2.000,002.000,00 0,02.000,00 100,00,00(N)

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,002.000,00 0,02.000,00 100,00,00

500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 8,55.900,00 100,00,00

500,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 10,05.000,00 100,00,00(N)

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 10,05.000,00 100,00,00

0,0011029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00900,00 0,0900,00 100,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 0,0900,00 100,00,00

0,0011029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

0,0011029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00(N)

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

0,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000,002.000,00 0,02.000,00 100,00,00

0,0011029007 Intervencije za vzpodb. kmetijstva 2.000,002.000,00 0,02.000,00 100,00,00(N)

0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,00 0,02.000,00 100,00,00

0,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 0,02.700,00 100,00,00

0,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 0,02.700,00 100,00,00

0,0011039001 Izobraževanje za kmetijstvo 900,00900,00 0,0900,00 100,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 0,0900,00 100,00,00

0,0011039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 0,01.800,00 100,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 0,01.800,00 100,00,00
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25.336,411104 Gozdarstvo 25.168,0325.000,00 100,725.500,00 101,3331,97

25.336,4111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 25.168,0325.000,00 100,725.500,00 101,3331,97

25.336,4111049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 25.168,0325.000,00 100,725.500,00 101,3331,97(N)

25.336,41420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.168,0325.000,00 100,725.500,00 101,3331,97

472.457,7213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

759.500,00759.500,00 62,2664.460,30 87,5-95.039,70

472.457,721302 Cestni promet in infrastruktura 759.500,00759.500,00 62,2664.460,30 87,5-95.039,70

283.297,4013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 348.700,00348.700,00 81,2410.700,00 117,862.000,00

260.300,5213029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 300.000,00300.000,00 86,8350.000,00 116,750.000,00(N)

260.300,52402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300.000,00300.000,00 86,8350.000,00 116,750.000,00

9.287,2713029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 92,910.000,00 100,00,00(N)

9.287,27402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 92,910.000,00 100,00,00

13.709,6113029003 Sanacija cest po neurjih 30.000,0030.000,00 45,747.000,00 156,717.000,00(N)

13.709,61420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 45,747.000,00 156,717.000,00

0,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 8.000,008.000,00 0,03.000,00 37,5-5.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 0,03.000,00 37,5-5.000,00

0,0013029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00700,00 0,0700,00 100,00,00(N)

0,00402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 0,0700,00 100,00,00

176.357,3513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 400.800,00400.800,00 44,0239.260,30 59,7-161.539,70

69.846,7313029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 120.000,00120.000,00 58,270.000,00 58,3-50.000,00(N)

69.846,73420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 120.000,00120.000,00 58,270.000,00 58,3-50.000,00

72.010,4213029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 71.105,9355.000,00 101,372.101,50 101,4995,57(N)

65.208,92420401 Novogradnje 64.304,4350.000,00 101,465.300,00 101,6995,57

6.801,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.801,505.000,00 100,06.801,50 100,00,00
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8.723,0013029068 Krožišče GAJ Mozirje 35.000,0035.000,00 24,98.726,00 24,9-26.274,00(N)

0,00420401 Novogradnje 25.000,0025.000,00 0,01,00 0,0-24.999,00

8.723,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 87,28.725,00 87,3-1.275,00

0,0013029075 Cesta Lepa Njiva 3.000,003.000,00 0,01,00 0,0-2.999,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.000,00 0,01,00 0,0-2.999,00

0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 73.263,2791.000,00 0,01,00 0,0-73.262,27(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 73.263,2791.000,00 0,01,00 0,0-73.262,27

4.146,4013029077 Parkirišča 28.300,0028.300,00 14,728.300,00 100,00,00(N)

2.804,40402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.300,003.300,00 85,03.300,00 100,00,00

1.342,00420401 Novogradnje 25.000,0025.000,00 5,425.000,00 100,00,00

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

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

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

0,0013029079 Most Ljubija 20.000,0020.000,00 0,020.000,00 100,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,0020.000,00 0,020.000,00 100,00,00

21.630,8013029080 Krožišče Šola 21.630,8020.000,00 100,021.630,80 100,00,00(N)

21.630,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.630,8020.000,00 100,021.630,80 100,00,00

0,0013129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,0018.500,00 0,018.500,00 100,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 18.500,0018.500,00 0,018.500,00 100,00,00

12.802,9713029004 Cestna razsvetljava 10.000,0010.000,00 128,014.500,00 145,04.500,00

12.802,9713029073 JR menjava svetilk 10.000,0010.000,00 128,014.500,00 145,04.500,00(N)

12.802,97420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 128,014.500,00 145,04.500,00
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196.326,8214 GOSPODARSTVO 171.053,00171.053,00 114,8214.398,00 125,343.345,00

2.273,151402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.000,006.000,00 37,92.300,00 38,3-3.700,00

2.273,1514029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.000,006.000,00 37,92.300,00 38,3-3.700,00

2.273,1514029003 Promocija občine Mozirje 6.000,006.000,00 37,92.300,00 38,3-3.700,00(N)

2.273,15410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 6.000,006.000,00 37,92.300,00 38,3-3.700,00

194.053,671403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 165.053,00165.053,00 117,6212.098,00 128,547.045,00

194.053,6714039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 165.053,00165.053,00 117,6212.098,00 128,547.045,00

25.410,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 181,541.450,00 296,127.450,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---27.450,00 ---27.450,00

21.410,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 214,110.000,00 100,00,00

168.643,6714139009 Turistična infrastruktura 151.053,00151.053,00 111,7170.648,00 113,019.595,00(N)

13.157,70402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---13.195,00 ---13.195,00

6.185,40420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,000,00 ---6.186,00 ---6.186,00

7.505,81420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 ---7.506,00 ---7.506,00

930,82420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---931,00 ---931,00

139.776,79420401 Novogradnje 150.889,00150.889,00 92,6139.780,00 92,6-11.109,00

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

1.087,15420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---3.050,00 ---3.050,00
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(4)-(2)

Razlika

18.173,9922 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.365,0024.365,00 74,624.365,00 100,00,00

18.173,992201 Servisiranje javnega dolga 24.365,0024.365,00 74,624.365,00 100,00,00

18.173,9922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

24.365,0024.365,00 74,624.365,00 100,00,00

18.173,9922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

24.365,0024.365,00 74,624.365,00 100,00,00(N)

459,06403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,00 ---965,00 ---965,00

17.714,93403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.400,0023.400,00 75,723.400,00 100,00,00

0,00403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 965,00965,00 0,00,00 0,0-965,00
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(4) (4)/(2)
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2060 Urad za okolje in prostor 233.900,73544.582,14543.500,00 43,0497.458,85 91,4-47.123,29

21.000,2107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 29.250,0029.250,00 71,824.251,00 82,9-4.999,00

21.000,210703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 29.250,0029.250,00 71,824.251,00 82,9-4.999,00

3.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.150,004.150,00 72,34.150,00 100,00,00

3.000,0007039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.150,004.150,00 72,34.150,00 100,00,00(N)

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,00550,00 0,0550,00 100,00,00

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 83,33.600,00 100,00,00

18.000,2107039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 25.100,0025.100,00 71,720.101,00 80,1-4.999,00

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,00,00(N)

13.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,00,00

4.400,2107039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 67,76.500,00 100,00,00(N)

4.400,21412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 67,76.500,00 100,00,00

0,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 5.000,005.000,00 0,01,00 0,0-4.999,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 0,01,00 0,0-4.999,00

47.102,5415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 300.100,00300.100,00 15,7276.708,92 92,2-23.391,08

45.688,671502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 267.600,00267.600,00 17,1225.208,92 84,2-42.391,08

1.337,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 8,815.200,00 100,00,00

0,0015029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.200,0012.200,00 0,012.200,00 100,00,00(N)

0,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,00 0,012.200,00 100,00,00

0,0015029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

1.337,5015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 66,92.000,00 100,00,00(N)

1.337,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 66,92.000,00 100,00,00
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44.351,1715029002 Ravnanje z odpadno vodo 242.400,00242.400,00 18,3210.007,92 86,6-32.392,08

36.860,2815029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 169.400,00169.400,00 21,8174.107,92 102,84.707,92(N)

0,00420401 Novogradnje 145.000,00145.000,00 0,0149.707,92 103,34.707,92

19.341,14420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 386,85.000,00 100,00,00

2.987,19420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.400,004.400,00 67,94.400,00 100,00,00

5.988,81420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,005.000,00 119,85.000,00 100,00,00

0,00420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,00 0,05.000,00 100,00,00

8.543,14420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 170,95.000,00 100,00,00

0,0015029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 0,010.000,00 100,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 0,010.000,00 100,00,00

2.078,3615029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 20.000,0020.000,00 10,42.100,00 10,5-17.900,00(N)

2.078,36420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 10,42.100,00 10,5-17.900,00

3.782,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 20.000,0020.000,00 18,93.800,00 19,0-16.200,00(N)

3.782,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 18,93.800,00 19,0-16.200,00

0,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000,003.000,00 0,03.000,00 100,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,003.000,00 0,03.000,00 100,00,00

1.630,5315029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 20.000,0020.000,00 8,217.000,00 85,0-3.000,00(N)

1.630,53420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 8,217.000,00 85,0-3.000,00

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 10.000,0010.000,00 0,01,00 0,0-9.999,00

0,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 10.000,0010.000,00 0,01,00 0,0-9.999,00(N)

0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 10.000,0010.000,00 0,01,00 0,0-9.999,00

732,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 31.000,0031.000,00 2,450.000,00 161,319.000,00

732,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 31.000,0031.000,00 2,450.000,00 161,319.000,00

732,0015049002 Sanacija plazov 30.000,0030.000,00 2,449.000,00 163,319.000,00(N)

732,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 2,449.000,00 163,319.000,00

Stran: 15 od 28



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

222 - RE09

realizacija

1-9-2019

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

Indeks

221 - REB2019

rebalans

2019

(4) (4)/(2)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

0,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00(N)

0,00420600 Nakup zemljišč 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

681,871506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 45,51.500,00 100,00,00

681,8715069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 45,51.500,00 100,00,00

681,8715069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 45,51.500,00 100,00,00(N)

681,87411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 45,51.500,00 100,00,00

165.797,9816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

215.232,14214.150,00 77,0196.498,93 91,3-18.733,21

12.361,811602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 35.883,2183.500,00 34,527.500,00 76,6-8.383,21

5.385,4116029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.500,0013.500,00 39,99.500,00 70,4-4.000,00

1.896,6616029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 10.000,0010.000,00 19,06.000,00 60,0-4.000,00(N)

1.896,66420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,0010.000,00 19,06.000,00 60,0-4.000,00

3.488,7516129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 99,73.500,00 100,00,00(N)

3.488,75402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 99,73.500,00 100,00,00

6.976,4016029003 Prostorsko načrtovanje 22.383,2170.000,00 31,218.000,00 80,4-4.383,21

1.976,4016029006 Prostorsko načrtovanje 17.383,2120.000,00 11,413.000,00 74,8-4.383,21(N)

1.976,40420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.383,2120.000,00 11,413.000,00 74,8-4.383,21

5.000,0016029016 Komunalni prispevek-vračilo 5.000,0050.000,00 100,05.000,00 100,00,00(N)

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,0050.000,00 100,05.000,00 100,00,00
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64.198,501603 Komunalna dejavnost 83.882,1482.800,00 76,573.532,14 87,7-10.350,00

37.816,1816039001 Oskrba z vodo 50.800,0050.800,00 74,440.800,00 80,3-10.000,00

4.765,3416039003 Vodovod Lepa Njiva 5.800,005.800,00 82,25.800,00 100,00,00(N)

1.382,67410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih 
služb

1.800,001.800,00 76,81.800,00 100,00,00

3.382,67420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 84,64.000,00 100,00,00

33.050,8416039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 45.000,0045.000,00 73,535.000,00 77,8-10.000,00(N)

33.050,84420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 73,535.000,00 77,8-10.000,00

6.676,6216039003 Objekti za rekreacijo 7.582,146.500,00 88,17.582,14 100,00,00

6.676,6216039008 Objekti za rekreacijo 7.582,146.500,00 88,17.582,14 100,00,00(N)

1.416,51402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 94,41.500,00 100,00,00

5.260,11411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.082,145.000,00 86,56.082,14 100,00,00

5.117,7316039004 Praznično urejanje naselij 5.500,005.500,00 93,15.150,00 93,6-350,00

5.117,7316039013 Praznična okrasitev naselij 5.500,005.500,00 93,15.150,00 93,6-350,00(N)

5.117,73402999 Drugi operativni odhodki 5.500,005.500,00 93,15.150,00 93,6-350,00

14.587,9716039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 72,920.000,00 100,00,00

14.587,9716039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 72,920.000,00 100,00,00(N)

14.587,97402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 72,920.000,00 100,00,00

2.819,471605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.050,005.050,00 55,85.050,00 100,00,00

2.819,4716059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.050,005.050,00 55,85.050,00 100,00,00

2.812,3016059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 93,73.000,00 100,00,00(N)

2.812,30402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 93,73.000,00 100,00,00

7,1716059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 0,71.050,00 100,00,00(N)

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00 0,0600,00 100,00,00

7,17402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 1,6450,00 100,00,00
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0,0016059005 Invest. vzdrževanje 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

86.418,201606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

90.416,7942.800,00 95,690.416,79 100,00,00

52.293,2016069001 Urejanje občinskih zemljišč 54.416,796.800,00 96,154.416,79 100,00,00

2.630,0016069001 Pokopališče Mozirje 3.800,003.800,00 69,23.800,00 100,00,00(N)

121,64402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 121,6100,00 100,00,00

805,14402200 Električna energija 1.000,001.000,00 80,51.000,00 100,00,00

128,01402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 51,2250,00 100,00,00

1.200,85402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 60,02.000,00 100,00,00

127,48402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 85,0150,00 100,00,00

246,88402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 82,3300,00 100,00,00

1.546,4116069002 Pokopališče Šmihel 2.500,002.500,00 61,92.500,00 100,00,00(N)

0,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 0,0150,00 100,00,00

1.418,92402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 64,52.200,00 100,00,00

127,49402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 85,0150,00 100,00,00

48.116,7916169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 48.116,79500,00 100,048.116,79 100,00,00(N)

48.116,79420401 Novogradnje 48.116,79500,00 100,048.116,79 100,00,00

34.125,0016069002 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 94,836.000,00 100,00,00

34.125,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 36.000,0036.000,00 94,836.000,00 100,00,00(N)

34.125,00420600 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 94,836.000,00 100,00,00
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2070 Urad za splošne zadeve 1.122.377,501.503.089,011.499.395,00 74,71.519.838,41 101,116.749,40

817,5005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 26,63.070,00 100,00,00

817,500502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 26,63.070,00 100,00,00

817,5005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 26,63.070,00 100,00,00

200,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 22,2900,00 100,00,00(N)

200,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 22,2900,00 100,00,00

617,5005029002 Regijsko študijsko središče, Center za razvoj 2.170,002.170,00 28,52.170,00 100,00,00(N)

617,50432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 28,52.170,00 100,00,00

58.937,3017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 74.244,3674.000,00 79,494.312,76 127,020.068,40

31.441,081702 Primarno zdravstvo 35.244,3635.000,00 89,254.312,76 154,119.068,40

31.441,0817029001 Dejavnost zdravstvenih domov 35.244,3635.000,00 89,254.312,76 154,119.068,40

13.111,3617029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 10.244,3610.000,00 128,013.120,00 128,12.875,64(N)

13.111,36420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.244,3610.000,00 128,013.120,00 128,12.875,64

18.329,7217029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 25.000,0025.000,00 73,341.192,76 164,816.192,76(N)

0,00420104 Nakup reševalnih vozil 0,000,00 ---22.792,76 ---22.792,76

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

18.329,72420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---18.400,00 ---18.400,00

27.496,221707 Drugi programi na področju zdravstva 39.000,0039.000,00 70,540.000,00 102,61.000,00

22.722,0717079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.000,0030.000,00 75,731.000,00 103,31.000,00

22.722,0717079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 30.000,0030.000,00 75,731.000,00 103,31.000,00(N)

22.722,07413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 30.000,0030.000,00 75,731.000,00 103,31.000,00

4.774,1517079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 53,19.000,00 100,00,00

4.774,1517079002 Mrliško ogl. služba 9.000,009.000,00 53,19.000,00 100,00,00(N)

4.774,15411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 53,19.000,00 100,00,00
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219.002,3618 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 322.798,19319.910,00 67,8308.850,19 95,7-13.948,00

7.271,921802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 72,710.000,00 100,00,00

7.271,9218029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 72,710.000,00 100,00,00

1.000,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 66,71.500,00 100,00,00(N)

1.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 66,71.500,00 100,00,00

6.271,9218029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 73,88.500,00 100,00,00(N)

6.271,92402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 73,88.500,00 100,00,00

117.744,781803 Programi v kulturi 231.680,00230.810,00 50,8201.732,00 87,1-29.948,00

95.206,4018039001 Knjižničarstvo in založništvo 143.810,00143.810,00 66,2143.810,00 100,00,00

58.780,0018039001 Plače in prispevki v knjižnici 88.170,0088.170,00 66,788.170,00 100,00,00(N)

48.742,64413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 73.114,0073.114,00 66,773.114,00 100,00,00

9.284,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 13.926,0013.926,00 66,713.926,00 100,00,00

753,36413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

1.130,001.130,00 66,71.130,00 100,00,00

30.000,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 45.000,0045.000,00 66,745.000,00 100,00,00(N)

30.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 45.000,0045.000,00 66,745.000,00 100,00,00

6.426,4018039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 66,79.640,00 100,00,00(N)

6.426,40402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 66,79.640,00 100,00,00

0,0018039004 Založništvo - sofinanciranje 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00(N)

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 0,01.000,00 100,00,00

11.074,0018039003 Ljubiteljska kultura 23.300,0022.430,00 47,519.801,00 85,0-3.499,00

1.215,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 50,02.430,00 100,00,00(N)

1.215,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 50,02.430,00 100,00,00

7.609,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 12.870,0012.000,00 59,112.870,00 100,00,00(N)

7.609,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.870,0012.000,00 59,112.870,00 100,00,00
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2.250,0018039007 Godba 8.000,008.000,00 28,14.501,00 56,3-3.499,00(N)

2.250,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 50,04.500,00 100,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 0,01,00 0,0-3.499,00

11.464,3818039005 Drugi programi v kulturi 64.570,0064.570,00 17,838.121,00 59,0-26.449,00

7.917,2618039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 79,210.000,00 100,00,00(N)

7.917,26402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 79,210.000,00 100,00,00

3.547,1218039009 Knjižnica Mozirje - investicija 44.570,0044.570,00 8,028.120,00 63,1-16.450,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 14.570,0014.570,00 0,014.570,00 100,00,00

3.547,12420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,0030.000,00 11,813.550,00 45,2-16.450,00

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 10.000,0010.000,00 0,01,00 0,0-9.999,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 0,01,00 0,0-9.999,00

93.985,661805 Šport in prostočasne aktivnosti 81.118,1979.100,00 115,997.118,19 119,716.000,00

93.007,2618059001 Programi športa 76.618,1974.600,00 121,492.618,19 120,916.000,00

60.992,0718059005 Ureditev igrišč 45.000,0045.000,00 135,561.000,00 135,616.000,00(N)

60.992,07420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 135,561.000,00 135,616.000,00

31.015,1918059006 Dotacija Športnim društvom 30.018,1928.000,00 103,330.018,19 100,00,00(N)

6.001,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

25.014,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.018,1922.000,00 104,224.018,19 100,00,00

0,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 100,00100,00 0,0100,00 100,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 0,0100,00 100,00,00

1.000,0018059011 Maratoni 1.500,001.500,00 66,71.500,00 100,00,00(N)

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 66,71.500,00 100,00,00

978,4018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 21,74.500,00 100,00,00

978,4018059010 Sofinanc. programov za mladino 4.500,004.500,00 21,74.500,00 100,00,00(N)

978,40411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 21,74.500,00 100,00,00
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716.572,6919 IZOBRAŽEVANJE 942.915,00942.915,00 76,0936.735,00 99,3-6.180,00

455.727,231902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 569.323,00569.323,00 80,1569.323,00 100,00,00

455.727,2319029001 Vrtci 569.323,00569.323,00 80,1569.323,00 100,00,00

455.727,2319029001 Plače in prispevki - Vrtci 569.323,00569.323,00 80,1569.323,00 100,00,00(N)

23.716,64411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 67,835.000,00 100,00,00

338.091,43413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 416.823,00416.823,00 81,1416.823,00 100,00,00

46.110,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 57.480,0057.480,00 80,257.480,00 100,00,00

45.457,91413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 56.885,0056.885,00 79,956.885,00 100,00,00

2.351,25413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

3.135,003.135,00 75,03.135,00 100,00,00

199.087,951903 Primarno in sekundarno izobraževanje 281.592,00281.592,00 70,7275.412,00 97,8-6.180,00

187.346,3519039001 Osnovno šolstvo 263.892,00263.892,00 71,0257.712,00 97,7-6.180,00

30.461,2819039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.692,0045.692,00 66,745.692,00 100,00,00(N)

26.466,64413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.700,0039.700,00 66,739.700,00 100,00,00

3.654,64413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.482,00 66,75.482,00 100,00,00

340,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

510,00510,00 66,7510,00 100,00,00

62.333,3619039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 113.500,00113.500,00 54,996.950,00 85,4-16.550,00(N)

62.333,36413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 93.500,0093.500,00 66,793.500,00 100,00,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,0020.000,00 0,03.450,00 17,3-16.550,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.500,001.500,00 0,01.500,00 100,00,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 0,01.500,00 100,00,00
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93.317,9219039012 Športna dvorana Mozirje 101.200,00101.200,00 92,2111.570,00 110,310.370,00(N)

7.458,99402001 Čistilni material in storitve 11.000,0011.000,00 67,812.000,00 109,11.000,00

5.709,29402200 Električna energija 7.500,007.500,00 76,17.500,00 100,00,00

36.016,94402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.000,0040.000,00 90,045.000,00 112,55.000,00

2.280,16402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 69,13.300,00 100,00,00

1.047,55402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 69,81.500,00 100,00,00

4.372,35402504 Zavarovalne premije za objekte 4.400,004.400,00 99,44.400,00 100,00,00

2.067,08402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 59,13.500,00 100,00,00

34.365,56420401 Novogradnje 30.000,0030.000,00 114,634.370,00 114,64.370,00

1.233,7919039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.000,002.000,00 61,72.000,00 100,00,00(N)

490,63402200 Električna energija 0,000,00 ---0,00 ---0,00

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

232,30402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 11,62.000,00 100,00,00

11.741,6019039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 66,317.700,00 100,00,00

9.400,0019039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0014.100,00 66,714.100,00 100,00,00(N)

9.400,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.100,0014.100,00 66,714.100,00 100,00,00

2.341,6019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 65,03.600,00 100,00,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,0100,00 100,00,00

2.341,60413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 66,93.500,00 100,00,00

61.757,511906 Pomoči šolajočim 92.000,0092.000,00 67,192.000,00 100,00,00

61.757,5119069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 67,192.000,00 100,00,00

61.757,5119069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 67,192.000,00 100,00,00(N)

61.757,51411900 Regresiranje prevozov v šolo 92.000,0092.000,00 67,192.000,00 100,00,00
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127.047,6520 SOCIALNO VARSTVO 160.061,46159.500,00 79,4176.870,46 110,516.809,00

10.800,002002 Varstvo otrok in družine 11.000,0011.000,00 98,212.000,00 109,11.000,00

10.800,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 11.000,0011.000,00 98,212.000,00 109,11.000,00

10.800,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 11.000,0011.000,00 98,212.000,00 109,11.000,00(N)

10.800,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 11.000,0011.000,00 98,212.000,00 109,11.000,00

116.247,652004 Izvajanje programov socialnega varstva 149.061,46148.500,00 78,0164.870,46 110,615.809,00

6.375,9020049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 95,29.409,00 140,42.709,00

6.375,9020049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 95,29.409,00 140,42.709,00(N)

3.699,56413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000,004.000,00 92,55.255,00 131,41.255,00

590,37413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 84,3820,00 117,1120,00

2.085,97413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 104,33.334,00 166,71.334,00

88.726,7920049003 Socialno varstvo starih 100.500,00100.500,00 88,3117.100,00 116,516.600,00

63.043,5520049003 Socialno varstvo starih 65.000,0065.000,00 97,080.000,00 123,115.000,00(N)

63.043,55411909 Regresiranje oskrbe v domovih 65.000,0065.000,00 97,080.000,00 123,115.000,00

24.583,2420049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 30.000,0030.000,00 81,936.000,00 120,06.000,00(N)

24.583,24411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 30.000,0030.000,00 81,936.000,00 120,06.000,00

1.100,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 5.500,005.500,00 20,01.100,00 20,0-4.400,00(N)

1.100,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 5.500,005.500,00 20,01.100,00 20,0-4.400,00

16.265,5020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.000,0027.000,00 60,223.500,00 87,0-3.500,00

14.565,5020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.000,0024.000,00 60,720.500,00 85,4-3.500,00(N)

14.565,50411920 Subvencioniranje stanarin 24.000,0024.000,00 60,720.500,00 85,4-3.500,00

1.700,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 56,73.000,00 100,00,00(N)

1.700,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 56,73.000,00 100,00,00
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4.879,4620049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.861,4614.300,00 32,814.861,46 100,00,00

4.879,4620049011 Humanitarna in druga društva 14.861,4614.300,00 32,814.861,46 100,00,00(N)

1.200,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 52,22.300,00 100,00,00

3.679,46412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.561,4612.000,00 29,312.561,46 100,00,00

2.506.471,993.655.381,003.655.381,00 68,63.594.806,00 98,3Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov -60.575,00
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2050 Urad za gospodarstvo 0,000,000,00 ---141.722,00 ---141.722,00

0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0,000,00 ---141.722,00 ---141.722,00

0,002201 Servisiranje javnega dolga 0,000,00 ---141.722,00 ---141.722,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

0,000,00 ---141.722,00 ---141.722,00

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

0,000,00 ---141.722,00 ---141.722,00(N)

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 0,000,00 ---141.722,00 ---141.722,00
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2060 Urad za okolje in prostor 47.774,3258.032,0058.032,00 82,358.032,00 100,00,00

47.774,3215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.032,0058.032,00 82,358.032,00 100,00,00

47.774,321502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 82,358.032,00 100,00,00

47.774,3215029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 82,358.032,00 100,00,00

47.774,3215029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 82,358.032,00 100,00,00(N)

30.769,20550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 41.026,0041.026,00 75,041.026,00 100,00,00

17.005,12550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,00 100,017.006,00 100,00,00
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2070 Urad za splošne zadeve 106.291,17141.722,00141.722,00 75,00,00 0,0-141.722,00

106.291,1719 IZOBRAŽEVANJE 141.722,00141.722,00 75,00,00 0,0-141.722,00

106.291,171903 Primarno in sekundarno izobraževanje 141.722,00141.722,00 75,00,00 0,0-141.722,00

106.291,1719039001 Osnovno šolstvo 141.722,00141.722,00 75,00,00 0,0-141.722,00

106.291,1719039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 141.722,00141.722,00 75,00,00 0,0-141.722,00(N)

106.291,17550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 141.722,00141.722,00 75,00,00 0,0-141.722,00

154.065,49199.754,00199.754,00 77,1199.754,00 100,0Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 0,00

2.660.537,483.855.135,003.855.135,00 69,03.794.560,00 98,4Skupaj: -60.575,00

Stran: 28 od 28



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2018 - 2021

Proračun občine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 2.647.242 915.519 511.888 169.000 855.000 920.000

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 348.800 34.500 30.000 30.000 25.000 50.000

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 82.172 5.000 5.000 5.000 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 21.172 2.000 2.000 2.000 0 0

OB032-07-0039 Sofinanciranje okoljskih investicij 21.172 2.000 2.000 2.000 0 001.12.202001.01.200727.172

21.172 2.000 2.000 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 10.000 1.000 1.000 1.000 0 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 10.000 1.000 1.000 1.000 0 012.12.202001.01.200713.000

10.000 1.000 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 51.000 2.000 2.000 2.000 0 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 51.000 2.000 2.000 2.000 0 001.12.202001.01.200757.000

51.000 2.000 2.000 2.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 266.628 29.500 25.000 25.000 25.000 50.000

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 266.628 29.500 25.000 25.000 25.000 50.000

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 266.628 29.500 25.000 25.000 25.000 50.00001.12.202301.07.2007421.128

47.000 5.500 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
219.628 24.000 25.000 25.000 25.000 50.000PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.284.452 861.019 331.000 139.000 830.000 870.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.284.452 861.019 331.000 139.000 830.000 870.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.284.452 861.019 331.000 139.000 830.000 870.000

OB032-07-0012 Sanacija cest po neurjih 1.176.024 30.000 30.000 30.000 30.000 60.00001.12.202301.07.20071.356.024

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
675.024 30.000 30.000 30.000 30.000 60.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0019 Korožišče GAJ Mozirje 168.476 70.000 35.000 0 0 001.12.201901.09.2007273.476

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
168.476 70.000 35.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021
Začetek

financiranja
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projekta*
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OB032-07-0020 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 113.000 679.019 55.000 0 0 001.12.201901.09.2007847.019

0 81.548 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 509.304 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

113.000 88.167 55.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0022 Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 821.952 52.000 120.000 100.000 100.000 100.00020.12.202201.07.20071.293.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
746.952 52.000 120.000 100.000 100.000 100.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-16-0002 Obnova Praprotnikove ulice 5.000 30.000 91.000 9.000 700.000 710.00031.12.202301.01.20171.545.000

5.000 30.000 91.000 9.000 700.000 710.000PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 13.990 20.000 150.888 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.990 20.000 150.888 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.990 20.000 150.888 0 0 0

OB079-17-0001 Turistična infrastruktura 13.990 20.000 150.888 0 0 031.12.201904.04.2017184.878

3.499 0 101.369 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 5.998 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

10.491 20.000 43.521 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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2060 Urad za okolje in prostor 3.418.911 449.580 362.758 1.248.932 1.034.200 1.086.400

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 360.200 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 360.200 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 360.200 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilske opreme 360.200 50.000 5.000 5.000 5.000 5.00031.12.202201.01.2006430.200

360.200 50.000 5.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.439.373 327.580 282.758 1.156.932 952.200 994.400

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.229.600 307.580 252.758 1.126.932 922.200 934.400

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 132.600 12.200 12.200 12.200 12.200 24.400

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 132.600 12.200 12.200 12.200 12.200 24.40001.12.202301.07.2007205.800

132.600 12.200 12.200 12.200 12.200 24.400PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.097.000 295.380 240.558 1.114.732 910.000 910.000

OB032-07-0013 Centralna čistilna naprava Mozirje 1.067.000 285.380 0 0 0 031.12.201810.09.20071.352.380

127.037 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
625.960 165.007 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine
314.003 120.373 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-14-0001 Kanalizacijski sistemi - male ČN 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00031.12.202201.01.201580.000

30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0003 Kanalizacijski sistem agolmeracija Mozirje 0 0 60.000 900.000 900.000 900.00031.12.202201.01.20192.760.000

0 0 0 700.000 700.000 700.000PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 0 60.000 200.000 200.000 200.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0004 Centralna čistilna naprava Mozirje, faza 2 0 0 170.558 204.732 0 031.12.202001.01.2019375.290

0 0 85.279 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 85.279 204.732 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.209.773 20.000 30.000 30.000 30.000 60.000

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.209.773 20.000 30.000 30.000 30.000 60.000

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.209.773 20.000 30.000 30.000 30.000 60.00001.12.202301.09.20071.379.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
632.595 20.000 30.000 30.000 30.000 60.000PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 619.338 72.000 75.000 87.000 77.000 87.000

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 565.338 52.000 30.000 32.000 32.000 32.000

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 124.240 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000

OB032-07-0043 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 124.240 12.000 10.000 12.000 12.000 12.00030.12.202201.01.2007182.240

124.240 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 3 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna
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16029003 Prostorsko načrtovanje 441.098 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000

OB032-07-0044 Prostorsko načrtovanje 441.098 40.000 20.000 20.000 20.000 20.00020.12.202201.01.2007561.098

441.098 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 54.000 20.000 45.000 55.000 45.000 55.000

16039001 Oskrba z vodo 54.000 20.000 45.000 55.000 45.000 55.000

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 54.000 20.000 45.000 55.000 45.000 55.00002.11.202223.12.2014274.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
28.972 20.000 45.000 55.000 45.000 55.000PV - Lastna proračunska sredstva
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2070 Urad za splošne zadeve 1.158.772 137.235 240.566 1.361.004 1.236.662 73.170

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 19.099 1.235 2.170 2.170 2.170 2.170

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 19.099 1.235 2.170 2.170 2.170 2.170

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 19.099 1.235 2.170 2.170 2.170 2.170

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središče 19.099 1.235 2.170 2.170 2.170 2.17001.01.202201.01.200529.014

19.099 1.235 2.170 2.170 2.170 2.170PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 216.176 15.500 35.000 605.000 505.000 5.000

1702 Primarno zdravstvo 216.176 15.500 35.000 605.000 505.000 5.000

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 216.176 15.500 35.000 605.000 505.000 5.000

OB079-08-0001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 176.176 500 10.000 5.000 5.000 5.00031.12.202201.01.2009201.676

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
151.176 500 10.000 5.000 5.000 5.000PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB079-15-0002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 40.000 15.000 25.000 600.000 500.000 031.12.202201.01.20161.180.000

40.000 15.000 25.000 600.000 500.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 524.081 45.500 128.396 733.834 709.492 26.000

1803 Programi v kulturi 287.302 45.500 55.570 728.834 699.492 11.000

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 56.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

OB032-07-0048 Založništvo 56.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00030.12.202201.01.200761.000

56.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 231.302 44.500 54.570 727.834 698.492 10.000

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 207.262 2.500 10.000 10.000 10.000 10.00020.12.202201.07.2007249.762

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
130.950 2.500 10.000 10.000 10.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva
11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB032-07-0027 Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 24.040 42.000 44.570 717.834 688.492 020.12.202201.09.20071.516.936

0 0 0 0 380.848 0PV - Transfer iz državnega proračuna
24.040 42.000 44.570 717.834 307.644 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 236.779 0 72.826 5.000 10.000 15.000

18059001 Programi športa 236.779 0 72.826 5.000 10.000 15.000

OB032-07-0001 Športni park Mozirje 236.779 0 72.826 5.000 10.000 15.00020.12.202220.07.2007339.605

140.389 0 29.846 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
71.000 0 42.980 5.000 10.000 15.000PV - Lastna proračunska sredstva
25.390 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

Stran 5 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna
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 19 IZOBRAŽEVANJE 399.416 75.000 75.000 20.000 20.000 40.000

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 399.416 75.000 75.000 20.000 20.000 40.000

19039001 Osnovno šolstvo 399.416 75.000 75.000 20.000 20.000 40.000

OB032-07-0003 Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnje 399.416 20.000 30.000 20.000 20.000 40.00001.12.202301.01.2008529.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
315.186 20.000 30.000 20.000 20.000 40.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0002 Invesitije v OŠ Mozirje 0 55.000 45.000 0 0 031.12.201901.03.2018100.000

0 25.000 25.000 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
0 30.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

7.224.925 1.502.334 1.115.212 2.778.936 3.125.862 2.079.570Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

4.891.902 715.976 867.720 2.078.936 2.045.014 1.379.570PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

0 534.304 25.000 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

625.960 165.007 5.998 0 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.645.673 87.048 216.494 0 380.848 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 700.000 700.000 700.000PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

7.213.925 1.502.334 1.115.212 2.778.936 3.125.862 2.079.570Skupaj PV - Proračunski viri

11.000 0 0 0 0 0OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki

11.000 0 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri

Stran 6 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



LETNI KADROVSKI NAČRT 
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena, prvega in 
drugega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) podaja 
Občinskemu svetu Občine Mozirje v potrditev naslednji  
 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 

 
Obrazložitev tabele  
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2017  
Število zaposlenih na dan 31.12. 2017 je bilo brez župana občine 7.  
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017 
V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je dovoljeno število zaposlenih za nedoločen in določen čas v 
občinski upravi na datum 31.12.2017 skupaj brez župana občine 7.  
Na dan 31.12.2017 je bilo zasedenih 5 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 bo brez župana 8. Zasedenih je bilo 7 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2019  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019 bo brez župana 8. Zasedenih bo 6 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
 
Obrazložitev razloga spremembe kadrovskega načrta  
V letu 2017, pa je bila ena zaposlitev manj zaradi posodobitve in racionalizacije poslovnih procesov v 
računovodstvu. Z 31.12.2016, sta se dve uslužbenki upokojili. Na novo pa se je zaposlila le ena oseba. 
V letu 2018 smo povečali kadrovsko strukturo za eno delovno mesto, za komunalnega delavca.  
V letu 2019 bo kadrovske struktura ostala enaka, kot v letu 2018. 
 
Delovna praksa vajencev, dijakov in študentov  
V letu 2019, v času letnih počitnic,  planiramo 200 ur prakse dijakov in študentov. 
 
Delo po podjemni pogodbi in študentsko delo  
V letu 2019 se načrtuje delo po podjemni pogodbi za podžupana. 

Skupina Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ 

  zaposlenih 
(tekoče) 

zaposlenih 
(tekoče) 

število 
(tekoče) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) uslužbencev 

  nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih 

  čas čas   čas čas   čas čas   čas čas   

  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

                                                  

Funkcionarji 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  
                                                  

Uslužbenci U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD 

IX. tarifni 
raz. 

                                                

VIII. tarifni 
raz. 

                                                

VII. tarifni 
raz 

2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 

VI. tarifni 
raz. 

  1       1   1       1   1       1   1       1 

V. tarifni raz.   2       2   3       3   3       3   3       3 

IV. tarifni 
raz. 

  1       1   
 

      
 

                        

III. tarifni 
raz. 

                                                

II. tarifni raz.                    1    1       1     1   
 

  1   1 

I. tarifni raz.                                                 

SKUPAJ                                                 

uslužbenci 2 5 0 0 2 5 2 5 0 1 2 6 2 5 0 1 2 6 2 5 0   1 2 6 



 



NAČRT PRODAJE STVARNEGA 
PREMOŽENJA 

 

 

692/44, 600m2 ob parkirišču gaj-stavbna pravica

692/118 , 2532 m2, pri parkirišču Gaj
722100

722100

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

21.140 722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče, 
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

722100 782/14,  1371m2, ob cesti do čistilne naprave

113.940 
19.500 

58/3, 58/4, 58/1, 2777m2, Šmihel
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

menjava zemljišča za inffrastrukturne površine (pločnik loke)

402.040 

0 
70.000 stanovanje

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 4.000 

PRIPRAVA 
PRORAČUNA ZA 

LETO 2019

v eurihObrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA

O
D

H
O

D
K

I

420600 nakup zemljišča zemljišče

Plan
2019

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

1539/9, Lepa N., 9389m2, Germadski vrh

722100
488/80, 650m2, pri Mozirnici

Prenos prihodkov iz preklega leta:

43.600 

720000 prihodki od prodaje stanovanjskih prostorov

70.000 

stavbno zemljišče

472.040 

    

Prihodki:

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje 2.804 

 

5

776/6, 1090m2, pri nogometnem igrišču v Lokah

 

187.780 P
R

IH
O

D
K

I

Podkonto Tip premoženja 
(zemljišča, zgradbe in 
prostori, oprema - brez 

prevoznih sredstev, 
prevozna sredstva, 

druga osnovna 
sredstva)

Opis premoženja
Šifra Naziv

 

stavbno zemljišče

 

Pridobivanje premičnega premoženja Opis/namen 

 

420101 Nakup osebnega avtomobila Osebni avtomobil za potrebe občinske uprave

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): 469.236

Odhodki skupaj: 2.804 

Proračunska postavka:

472.040 

15.000 

79

Proračunski uporabnik:

Podprogram:

 

4

Glavni program:

1 2 3
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prihodki proračuna 
70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Dohodnina - občinski vir. Višina je opredeljena v skladu z izhodišči Ministrstva za finance RS 
703 - Davki na premoženje 
Sem spadajo davki na premoženje od pravnih in fizičnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih 
ter fizičnih oseb, davki na dediščine in darila, ter davek na promet z nepremičninami. 
704 - Domači davki na blago in storitve 
To so davki na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve, komunalna taksa, turistična taksa in pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
To so prihodki od premoženja Občine. Prihodki od dividend, obresti, najemnin stanovanj in poslovnih prostorov, ter 
podeljenih koncesij. Planirana je še najemnina od komunalne infrastrukture, v skladu z najemno pogodbo. 
711 - Takse in pristojbine 
Prihodki od upravnih taks. 
712 - Globe in druge denarne kazni 
Prihodek od glob izrečenih od občinskega oziroma medobčinskega inšpektorja, ter kazni za nedovoljene posege v 
prostor. 
714 - Drugi nedavčni prihodki 
Glavnino prihodkov predstavljajo komunalni prispevki in prihodki od uporabe športne dvorane ter manjše odškodnine.  
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev 
Postavka zajema prodajo stavbnega zemljišča pri nogometnem igrišču in del parcele ob CČN Loke za gradnjo 
mlekarne, ter stanovanje v bloku Mozirje. 

73 - PREJETE DONACIJE 
730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Donacija so predvidene od raznih pravnih oseb za Knjižnico in od Fundacije za šport za obnovo igrišča. V letu 2019 
ne bodo realizirane 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Predvidena je finančna izravnava s strani RS za tekoče obveznosti Občine in po razpisih dodeljena sredstva RS za 
investicije (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor). 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se nanašajo na skupne projekte za CČN med občinami Rečica, Mozirje, in 
Nazarje. 
Tu so zajeta tudi sredstva za grobnine in prispevki občanov za ceste. 
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Odhodki proračuna 
40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Konto zajema vse plače, ki se direktno financirajo iz proračuna. 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Konto zajema prispevke od vseh plač, ki se direktno financirajo iz proračuna. 
402 - Izdatki za blago in storitve 
Konto zajema izdatke za vse materialne stroške, ki se direktno financirajo iz proračuna. 
403 - Plačila domačih obresti 
Konto zajema vsa plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov občine. 
409 - Rezerve 
Na kontu je oblikovana rezerva za interventne posege v primeru naravnih nesreč v višini 1,5% prihodkov občine od 
primerne porabe . 
Proračunska rezervacija je oblikovana za tiste izdatke, ki med letom nastajajo, pa jih ni bilo mogoče predvideti. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
410 - Subvencije 
Konto zajema skupni obseg sredstev za subvencioniranje javnih del na področju komunalnih del, OŠ Mozirje kot učna 
pomoč in Centru za socialno delo.  
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Konto zajema obseg sredstev za darilo družini ob rojstvu otroka, enkratne pomoči socialno šibkim, glavnino pa 
predstavljajo šolski prevozi, subvencioniranje stanarin, regresiranje oskrbe v domovih, pokrivanje razlike med ceno, ki 
jo plačajo starši in ekonomsko ceno v vrtcu. 
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Konto zajema sredstva, ki so namenjena financiranju dejavnosti društev. 
413 - Drugi tekoči domači transferi 
Konto zajema sredstva, ki so  namenjena za financiranje javnih zavodov (OŠ Mozirje, VVZ Mozirje, Osrednja 
knjižnica), financiranje občin (Mestna Občina Velenje) za plače in materialne stroške. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Konto zajema nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup zemljišč, 
investicijsko vzdrževanje in obnove, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,… 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Konto vsebuje obseg sredstev za investicije v CERO Celje, investicije v kulturne, sakralne objekte, ki niso v občinski 
lasti. 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Konto vsebuje obseg sredstev za investicije v javnih zavodih (OŠ Mozirje, VVZ Mozirje, Osrednja knjižnica). 
 

B - Račun finančnih terjatev  in naložb 
// 

C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 
Na kontu je planiran obseg dolgoročne zadolžitve za: od MGRT za obnovo CČN Loke, pod pogoji 23. člena ZFO. 
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55 - ODPLAČILA DOLGA 
550 - Odplačila domačega dolga 
Na kontu je planiran obseg vračila glavnice vseh dosedanjih kreditov in obresti za vse obstoječe dolgoročne in 
likvidnostne kredite občine. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira delovanje občinskega sveta vključno s financiranjem strank in odborov ter urada župana. 

0101 - Politični sistem 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
2010 - Občinski svet 

01019003 - Drugi osebni prejemki - sejnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema stroške v zvezi s sejami občinskega sveta. 
01019005 - Politične stranke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za delo političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. 
01019011 - Sejnine odborov in komisij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sejnine odborov. 
01019014 - Občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema izdatke za izvedbo občinskega praznika. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
2020 - Nadzorni odbor 

01019013 - Nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sejnine članov nadzornega odbora. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
2030 - Župan 

01019007 - Plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema plačo župana in podžupana. 
01019012 - Materialni stroški župana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema materialne stroške župana in podžupana. 
 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira izobraževalno središče v Celju, Center za razvoj v Velenju in razvojno raziskovalne 
projekte mladih v OŠ Mozirje. 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
2070 - Urad za splošne zadeve 

05029001 - Razvoj znanosti mladih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatek za sofinanciranje razvojnega projekta posameznikom v OŠ Mozirje 
05029002 - Izobraževalno središče, Center za razvoj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sofinanciranje izobraževalnega središča v Celju in Centra za razvoj v Velenju 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira delo občinske uprave in vse z dejavnostjo povezane materialne stroške ter stroške tekočega 
vzdrževanja občinskega premoženja. Občina Mozirje sofinancira delo skupne občinske uprave in sofinancira 
povezovanje lokalnih skupnosti. 

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 
2040 – Uprava 

06019001 – Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za Razvojno Agencijo Savinjske Regije, Območno Razvojno Agencijo v Nazarjah in 
Lokalno akcijsko skupino v Zgornji Savinjski dolini in Zavod Savinja. Vključeni so tudi stroški "Leader" projektov, ki 
potekajo preko LAS (npr. :Pot - Voda Nosi Spomine, Gori doli sem in tja, Tukaj.si, …). 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
06039001 - Administracija občinske uprave 
2040 – Uprava 

06039002 - Plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vse zaposlene v občinski upravi. 
06039006 - Prevozni stroški in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vse prevozne stroške in storitve občinske uprave. 
06039007 - Kazni in odškodnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje vse kazni in odškodnine, ki so povezane z dejavnostjo občinske uprave (npr. za cesto, popravilo 
vodovoda,…) . 
06039020 - Plače delavcev skupne občinske uprave – cestna inšpekcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – cestni inšpektor. 
06039021 - Plače delavcev skupne občinske uprave – komunalna inšpekcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – komunalni inšpektor. 
06039022 - Plače delavcev skupne občinske uprave – urbanistično svetovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – urbanist. 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
2040 - Uprava 

06039009 - Posebni material in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje službeno obleko in orodje. 
06039010 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za energijo, vodo, ... za vse objekte, s katerimi upravlja občina direktno (občinski prostori, 
kulturni dom, ...). 
06039011 - Tekoče vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje za vse objekte s katerimi upravlja občina direktno (občinski prostori, 
kulturni dom, ...). 
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06039012 - Najemnine in zakupnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte in druge licenčnine. 
06039013 - Drugi operativni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plačila odvetniških storitev, delo preko študentskega servisa, članarine, bančnih storitev, 
stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev,… 
06039017 - Nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za nakup avtomobila, nakup računalniške opreme in nakup opreme za vzdrževanje parkov in 
vrtov. 
06039018 - Pisarniški in splošni material 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za pisarniški in splošni material potreben za delo občinske uprave. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira tekoče poslovanje in investicije v sistem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

07039001 - Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za redno dejavnost civilne zaščite in zavarovanje civilne odgovornosti. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

07039003 - Redna dejavnost GD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sofinanciranje dejavnosti PGD Mozirje po sprejetem planu. 
07039004 - Poraba požarne takse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje transfer požarne takse, ki se nameni za sofinanciranje dejavnosti PGD Mozirje po sprejetem planu. 
07039005 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje gasilske opreme. 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje se aktivno vključuje v zaposlovanje težje zaposljivih občanov preko javnih del. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 
2070 - Urad za splošne zadeve 

10039002 - Javna dela - občina Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za javna dela na področju infrastrukture, delo in stroški materiala.  
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira v skladu z razpisom, tehnično podporo v kmetijstvu in transport mleka iz oddaljenih 
območij. 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029001 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih. Ureditev odvodnjavanja. 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029002 - Društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo društvom iz kmetijske dejavnosti na podlagi razpisa. 
11029004 - Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo v dopolnilni kmetijski dejavnosti na področju čebelarstva. 

11029003 - Zemljiške operacije 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029006 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje okoljskih posegov na kmetijskih zemljiščih v privatni lasti. 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029007 – Intervencije za vzpodbujanje kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prevoza mleka od oddaljenih kmetij. Sofinanciranje poteka na podlagi 
razpisa za prevoznike. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11039001 - Izobraževanje za kmetijstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje predavanj iz varstva okolja (npr. škropljenje). Sofinanciranje je 50%. 
11039002 - Kmetijsko svetovalna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje obveznih izobraževanj za nosilce kmetij, ki jih izvaja kmetijsko svetovalna 
služba. Sofinanciranje je 50%. 
 

1104 - Gozdarstvo 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11049001 - Investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje gozdnih cest. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje občinski javnih poti in občinskih cest. 
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1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029001 - Redno vzdrževanje občinskih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za redno vzdrževanje lokalnih cest (pluženje, posipanje, bankine,...). 
13029002 - Redno vzdrževanje javnih poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje javnih poti. 
13029003 - Sanacija cest po neurjih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odpravo poškodb na javnih cestah, ki so posledica neurij. 
13029004 - Izdelava zaščitnih ograj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za postavitev novih zaščitnih cestnih ograj na javnih cestah. 
13029005 - Svet za preventivo in vzgojo - SPV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje stroške za delo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029014 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. 
13029025 – Ureditev regionalne ceste RT-928123 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za financiranje javne razsvetljave, kanalizacije in pločnika ter parkirišča ob Šmihelski cesti. 
13029068 - Krožišče GAJ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje rekonstrukcije državne  ceste  AP Mozirje v obsegu, ki se nanaša na 
občinsko infrastrukturo (projekti, nakup zemljišča, peti izvoz, pločnik, razsvetljava, prestavitev vodovoda...). 
13029075 - Cesta  Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za rekonstrukcijo ceste Ljubija - Lepa njiva v dolžini 4 km. 
13029076 - Obnova Praprotnikove ulice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za pripravo projektov za obnovo Praprotnikove ulice. Projekt je predviden za obdobje 5 let. 
13029077 - Parkirišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za ureditev parkirišč v Mozirju (na Tratah, Krahlnovo) in zakupnino parkirišča. 
13029078 – Krožišče Soteska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje novogradnje krožišča v Soteski 
13029079 – Most Ljubija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje obnove mosta v Ljubiji 
13029080 – Krožišče šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje gradnje krožišča pri OŠ Mozirje. 
13129011 - Cesta krajinski park Golte 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za ureditev površin za mirujoč promet (parkirišča) od Planinske Ravne do Golt. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029073 - Javna razsvetljava - menjava svetilk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje - menjavo svetilk v obstoječi javni razsvetljavi. 
 

14 - GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira Turistično društvo Mozirje in Pust Mozirski. Sofinancira turistično infrastrukturo in 
promocijo Občine Mozirje. 
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
2050 - Urad za gospodarstvo 

1402903 - Promocija občine Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za promocijo Občine Mozirje. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
2050 - Urad za gospodarstvo 

14039001 - Redna dejavnost turističnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za najem pisarne TD Mozirje, najem šotora za pustovanje in redno dejavnost TD Mozirje ter 
Pusta Mozirskega. Od aprila 2019, postavka vsebuje tudi izdatek za tekoče poslovanje TICa v Mozirju. 
14139009 – Turistična Infrastruktura 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sredstva za ureditev TIC-a pri AP Mozirje. Projekt je izdelan v sodelovanju z Občino Ljubno, 
pretežno pa bo sofinanciran od Ministrstva za kmetijstvo preko LAS Zgornje-savinjske in Šaleške doline. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira projekte in investicije na področju ravnanja z odpadki in z odpadno vodo. 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029003 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki - RCERO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje investicij na odlagališču odpadkov v Celju (RCERO 1 in 2). 
15029018 - Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje in čiščenje meteorne kanalizacije. 
15129017 - Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za ureditev ekoloških otokov. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029006 - Čistilna naprava Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijo v novogradnjo skupne  čistilne naprave v Lokah. 
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15029007 - Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir: taksa za obremenjevanje voda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za subvencioniranje malih individualnih ČN v občini Mozirje . 
15029009 – Kanalizacija Mozirje - zahod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za projektno dokumentacijo novogradnje kanalizacijskega omrežja v Mozirju ( pri šoli) . 
15029012 – Kanalizacija Loke - vzhod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za projektno dokumentacijo novogradnje kanalizacijskega omrežja v Lokah pri Mozirju 
(stari del Lok) . 
15029015 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje in širitev kanalizacijskega omrežja. 
15029016 – Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za projektno dokumentacijo novogradnje kanalizacijskega omrežja na Praprotnikovi ulici v 
Mozirju. 
 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029014 - Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izpeljavo letne akcije čiščenja in odvoza kosovnih odpadkov. 
 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15049002 - Sanacija plazov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sanacijo plazov. 
15049003 - Urejanje poplavne varnosti Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicije v ureditev nabrežin in nasipov za preprečevanje poplav, ter alarmiranja.  

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15069002 - Nadzor vodovodov (ZZVRS) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sredstva za izdelavo analiz pitne vode. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira : 
1. odmere cest 
2. prostorsko načrtovanje 
3. urejanje in nakup zemljišč 
4. urejanje pokopališč 
5. nakup stanovanj 
6. investicije v oskrbo s pitno vodo 
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16029001 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odmere zemljišč. Večinoma so odmere zemljišč za ceste. 
16129001 - Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vodenje katastra javne infrastrukture. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16029006 - Prostorsko načrtovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izdelavo prostorskih aktov (OPN, OPPN, …). 
16029016 – Komunalni prispevek - vračilo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vračilo komunalnih prispevkov investitorjem, ki so komunalni prispevek plačali, graditi 
pa niso nikoli začeli. 

1603 - Komunalna dejavnost 
16039001 - Oskrba z vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039003 – Vodovod Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje obseg subvencioniranje vodovoda v Lepi Njivi (oskrba od Komunalno podjetje Velenje) 
16039005 - Obnova vodovodnega sistema Letošč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema Letošč. 
 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039008 – Objekti za rekreacijo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za urejanje javnih površin (zelenice na trgu, urejanje otokov na krožiščih). 

16039004 – Praznično urejanje naselij 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039013 – Praznična okrasitev naselij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za novoletno okrasitev v Mozirju. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039009 - Javna razsvetljava - vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za električno energijo za javno razsvetljavo in mesečno vzdrževanje javne razsvetljave. 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16059003 - Upravljanje stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje stroške upravljanja s stanovanji, ki so last Občine Mozirje (SIPRO). 
16059004 - Tekoče vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje stanovanj, ki so v občinski lasti. 
16059005 - Invest. vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki so v občinski lasti. 
 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16069001 - Pokopališče Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča v Mozirju. 
16069002 - Pokopališče Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča v Šmihelu. 
16169001 - Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izgradnjo novih grobov. 
 

16069002 - Nakup zemljišč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16069004 - Odkup zemljišč in stavbišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odkup in prepis manjših površin v Mozirju.  

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma in sofinancira zdravstveno 
zavarovanje brezposelnim osebam. 
 

1702 - Primarno zdravstvo 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17029001 – Obnova zdravstvene postaje Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje ZP Mozirje 
17029002 – Širitev zdravstvenega doma Nazarje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijo v ZD Nazarje (zemljišče, IP, nekaj opreme  in reševalno vozilo) 
 



 

Stran 18 od 29 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17079001 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v občini Mozirje 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za delo mrliško ogledne službe. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma, financira muzejsko zbirko v Mozirju in 
sofinancira delovanje osrednje knjižnice v Mozirju. 
Društvene dejavnosti na področju kulture in športa so sofinancirane na podlagi razpisa. 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18029002 - Galerijska dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za organizacijo prireditev v galeriji Mozirje (razstave, okrogle mize, ...). 
18029004 - Najemnina prostora stalne zbirke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za najemnino prostora za muzejsko zbirko. 
 

1803 - Programi v kulturi 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039001 - Plače in prispevki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače zaposlenih v Osrednji knjižnici Mozirje. 
18039002 - Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za materialne stroške v Osrednji knjižnici Mozirje. 
18039003 - Nabava knjig 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za nakup knjižnega fonda v Osrednji knjižnici Mozirje. 
18039004 - Založništvo - sofinanciranje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje izdaje knjižnih del domačih avtorjev. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039005 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
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18039006 - Kulturna društva - dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Mozirju na podlagi razpisa. 
18039007 - Godba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Godbe na pihala v Mozirju. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039008 - Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za transfer v tekoče vzdrževanje kulturnega doma Mozirje. 
18039009 – Knjižnica Mozirje - investicija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo za Osrednjo knjižnico v Mozirju. 
18139008 - Sanacija KD Mozirje  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Mozirje. 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 - Programi športa 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18059005 – Ureditev Igrišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje ureditve pomožnega nogometnega igrišča v Lokah. Ker projekt ni prejel 
dovolj točk, ni bilo sofinancirana Fundacije za šport, zato je pretežni del investicije pokrila Občina Mozirje, del pa 
Nogometno društvo s pomočjo Nogometne zveze. 
18059006 - Dotacija športnim društvom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. 
18059008 - Akcija "Veter v laseh" 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prireditve "Veter v laseh". 
18059011 - Maratoni 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje izvedbe maratonov v Mozirju 
 

18059002 - Programi za mladino 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18059010 - Sofinanciranje programov za mladino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prireditve za obdaritev otrok v "Veselem decembru". 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje v celoti financira delovanje vrtca v Mozirju in sofinancira delovanje Osnovne šole v Mozirju. 
Sofinancirana je tudi Glasbena šola Nazarje. 
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1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 - Vrtci 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19029001 - Plače in prispevki - Vrtci 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške zaposlenih v vrtcu Mozirje. 
Postavka vsebuje izdatke za subvencije drugih vrtcev (če so otroci iz Mozirja). 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039001 - Plače in prispevki v OŠ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje plač zaposlenih v OŠ Mozirje. 
19039002 - Materialni stroški v OŠ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za  materialne stroške OŠ Mozirje. 
19039003 - Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za  sofinanciranje plače učitelja zaposlenega preko javnih del na OŠ Mozirje. 
19039012 – Športna dvorana Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za poslovanje športne dvorane pri OŠ Mozirje. 
19039016 – Objekt podružnične šole Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za pokrivanje tekočih stroškov na objektu (voda, elektrika, ogrevanje, …). 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039014 - Glasbena šola Nazarje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje glasbenega izobraževanja otrok v Glasbeni šoli Nazarje. 
19039015 - II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje programa OŠ za otroke iz Občine Mozirje. 

1906 – Pomoči šolajočim 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za financiranje prevozov šoloobveznih otrok v Občini Mozirje. 
 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje dodeljuje pomoč družinam za novorojenčka, sofinancira center za socialno delo in sofinancira oskrbo 
starejših občanov. 

2002 - Varstvo otrok in družine 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20029001 - Pomoč družinam - novorojenčki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izplačilo enkratne denarne pomoči družini z novorojenčkom. 
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2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
20049001 - Centri za socialno delo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049001 - Centri za socialno delo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Centra za socialno delo. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049003 – Socialno varstvo starejših 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje oskrbnin v domovih za starejše občane. 
20049005 - Pomoč družinam - redna zaposlitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje redno zaposlenega človeka pri CSD za pomoč družinam. 
20049007 - Javna dela - pomoč družinam 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje javnih del na področju pomoči socialno ogroženim družinam. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje stanarin materialno ogroženih. 
20049006 – Pomoč socialno ogroženim 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za enkratne letne pomoči materialno ogroženih. 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049011 - Humanitarna in druga društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje programov humanitarnih društev (Rdeči križ, Karitas, ZZB,...) 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje za financiranje investicij, ki so sofinancirane s strani EU med letom najema likvidnostne kredite. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
2050 - Urad za gospodarstvo 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za obresti od likvidnostnih kreditov najetih za izvrševanje proračuna. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje oblikuje rezervo za odpravo posledic po naravnih in drugih nesrečah v višini 1,5% izračunanih 
davčnih prihodkov občine. 
Rezervacija je oblikovana za izdatke, ki so nujni, a v proračunu niso bili zajeti. 
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2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 
23029001 - Rezerva občine 
2030 - Župan 

23029001 - Rezerva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odpravo posledic pri naravnih in drugih nesrečah. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
2030 - Župan 

23039001 - Rezervacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za poravnavo obveznosti, ki jih pri izdelavi proračuna ni bilo mogoče planirati. 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
// 

 

C - Račun financiranja 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029006 – Centralna čistilna naprava Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti za "CČN Mozirje". 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039013 - OŠ Mozirje - 3. Faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti za "dograditev OŠ Mozirje in izgradnjo športne dvorane Mozirje". Velja do vključno 
leta 2018. 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2211 – Servisiranje javnega dolga 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 
2040 - Urad za gospodarstvo 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševaja proračuna – domače 
zadolževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti za poplačilo vseh dolgoročnih obveznosti do leta 2018. Velja od leta 2019 dalje. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
2050 - Urad za gospodarstvo 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB032-07-0039 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih.  
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 
OB032-07-0040 - Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju sanacije - izboljšanja kmetijskih zemljišč. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
OB032-07-0041 - Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izenačevanje stroškov prevoza mleka iz oddaljenih kmetij v občini Mozirje. 
Stanje projekta 
V izvajanju na podlagi vsakoletnega razpisa za prevoznike. 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
OB032-07-0010 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Namen in cilj 
S projektom občina Mozirje zagotavlja prevoznost gozdnih cest. 
Stanje projekta 
V tekočem izvajanju. Projekt je stalen. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
OB032-07-0012 - Sanacija cest po neurjih 
Namen in cilj 
Cilj projekta je sanacija občinskih cest po neurjih do vzpostavitve prvotnega stanja 
Stanje projekta 
Leto 2008: Sanacija po neurju 2007 Leto 2009: Sanacija po neurju 2007, Sanacija po neurju 2008, Sanacija po neurju 
2010, sanacija po neurju 2012, sanacija po neurju 2013, sanacija po neurju 2014 in  2015 . 
OB032-07-0019 - Krožišče Gaj Mozirje 
Namen in cilj 
Ob rekonstrukciji krožišča na državni cesti pri AP Mozirje, je interes občine Mozirje, da se krožišče razširi tako, da bo 
ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo vgradi potrebna komunalna 
infrastruktura in zgradi peti krak za trgovsko cono. V letu 2018 se plačuje preostanek že izvedenih del v letu 2017. 
Stanje projekta 
Leto 2008: Izbira izvajalca za izdelavo PGD/PZI, Leto 2009: Izdelava PGD, Leto 2010: Posredovanje pri nakupu 
zemljišča, Leto 2011 PZI, Leto 2016 in 2017 : gradnja. 
OB032-07-0020 – Ureditev regionalne ceste RT-9287123 
Ob rekonstrukciji državne ceste na odseku krožišče - Vrtnar, je interes občine Mozirje, da se cestišče razširi, tako, da 
bo ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo vgradijo cevi za 
elektriko, telekomunikacije, vodovod in kanalizacijo. Ob KD se uredi še parkirišče. 
Stanje projekta 
Leto 2009: Priprava PGD in nakup zemljišča za potrebe pločnika. Leto 2010 Nakup zemljišča, Leto 2014 projekt 
neaktiven. Aktivnosti so se izvajale v letu 2018 in se bodo še v letu 2019. 



 

Stran 24 od 29 

OB032-07-0022 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Namen in cilj 
Cilj projekta je, vsako leto nekaj kilometrov ne kategoriziranih cest rekonstruirati in prekategorizirati v javno pot ali 
lokalno cesto. Prioriteto bo določil odbor za gospodarstvo. 
Stanje projekta 
Projekt je aktiven. 
OB079-16-0002 - Obnova Praprotnikove ulice 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izboljšati infrastrukturo na območju Praprotnikove ulice. (cesta, parkirišča, vodovod, kanalizacija, 
komunikacije, …) 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in Gostinstva 
OB0379-17-0001 – Turistična infrastruktura 
Namen in cilj 
Cilj projekta je ureditev TIC-a pri AP Mozirje v sodelovanju z Občino Ljubno 
Stanje projekta 
Projekt je v recenziji Ministrstva za kmetijstvo. Projekt bo sofinanciran 80%. 
 

2060 - Urad za okolje in prostor 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB032-07-0036 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju gasilske opreme po normativu v skladu s pogodbo.  
V letih 2013 in 2014 je večji del zneska predstavljal nakup vozila za prevoz moštva. V letu 2015 je za namene 
gasilstva občina Mozirje odkupila prostore v Šmihelu v vrednosti 8.800 EUR. V letu 2017 se načrtuje nakup vozila s 
cisterno. V ta namen so investicijska sredstva za gasilstvo v letih 2016, 2017 in 2018 predvidena proračunska sredstva 
občine Mozirje. V letih 2019 – 2022 se namenjajo investicijska sredstva za posodobitev opreme. 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
OB032-07-0011 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 
Namen in cilj 
S sofinanciranjem v sortirnico in posodobitev odlagališča v Celju, si je občina Mozirje zagotovila dolgoročno možnost 
odlaganja odpadkov. 
Stanje projekta 
Glavnina investicije je potekala od leta 2006 do leta 2009. Od 2010 je strošek tekočega posodabljanja. 
Občina Mozirje kot solastnik CERO, letno zaračunava najemnino, le to pa vrača vsako leto (od leta 2011 dalje) kot 
nov investicijski vložek. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
OB032-07-0013 - Čistilna naprava  Mozirje 
Namen in cilj 
Na lokaciji v Lokah je potekala širitev čistilne naprave na 6000 populacijskih enot. Obstoječa čistilna naprava je 
dotrajana. 
Stanje projekta 
Leto 2007: Nakup zemljišča, Leto 2008: Študija izvedljivosti Leto 2009: Leto 2012 - Pridobitev PGD, Leto 2014 - 
pridobivanje služnosti, 2016 - gradnja, 2017 - gradnja in poskusno obratovanje, 2018 - predaja objekta v uporabo. 
CČN faza-1 je s tem zaključena. 
OB079-14-0001 - Kanalizacijski sistemi - male ČN 
Namen in cilj 
Občina Mozirje ima naselja, ki jih ni mogoče priključiti na osrednjo ČN v Lokah. Na teh lokacijah je smiselno graditi 
individualne male ČN. 
Sredstva so predvidena kot subvencija pri gradnji malih čistilnih naprav. 
Stanje projekta 
Vsako leto bo razpis za dodelitev sredstev za male ČN v letih od 2015 - 2022. 
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OB079-18-0003 - Kanalizacijski sistem aglomeracija Mozirje 
Namen in cilj 
Cij projekta je dopolniti kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Mozirje do vsaj 98%. To je pogoj za kandidiranje na 
kohezijska sredstva (80%).  
Stanje projekta 
V pripravi. 2018: PGD; 2019: Investicijska dokumentacija; 2020-2022: Izvedba 
OB079-18-0004 – Centralna čistilna naprava  Mozirje, faza 2 
Namen in cilj 
Zaradi zmanjšanja stroškov odvoza blata, preprečevanja smradu in možnosti sprejemanja mulja iz MKČN, se CČN 
ustrezno nadgradi z sodobnim gniliščem, dehidratorjem in  ustrezno deponijo odpadnega blata. 
Stanje projekta 
2018 – priprava projektne dokumentacije 
2019 – pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca, začetek gradnje 
2020-2022 se načrtuje gradnja skupaj z dograditvijo kanalizacijskega sistema s sofinanciranjem kohezijskega sklada. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
OB032-07-0009 - Sanacija plazov 
Namen in cilj 
S projektom občina Mozirje zmanjšuje možnost drsenja tal. Evidentiranih je 11 plazišč, trenutno jih je od MOP 
odobrenih za sofinanciranje pet . 
Stanje projekta 
2008: gradnja škarpe na Ljubiji, 2009: Sanacija jezu na Trnavi pri Vidu , 2010: ,2011 - sanacija 5 plazišč, 2012 - 
sanacija 3 plazišč, 2014 in 2015 - sanacija nekaj  plazišč (Olnek, Lepa Njiva, Ljubija), 2016 - Lepa Njiva, 2017- Bela 
peč, 2018 – Pokopališče, 2019 - Podvrh 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
OB032-07-0043 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Namen in cilj 
Občina Mozirje pri vseh investicijah kjer na novo posega v prostor, odmerja parcele. Največ odmer se nanaša na ceste 
in nekaj na ostalo komunalno infrastrukturo. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
OB032-07-0044 - Prostorsko načrtovanje 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen posodobitvi prostorskih aktov občine Mozirje. (sprememba OPN, OPPN) 
Stanje projekta 
V izvajanju. 
 

16039001 - Oskrba z vodo 
OB032-07-0033 - Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 
Namen in cilj 
V letu 2010 je projekt namenjen izdelavi idejnega projekta za obnovo vodovodnega sistema. V nadaljevanju je 
predvidena celovita obnova iz sredstev kohezijskega sklada. V projekt se vključujejo: Občina Mozirje, Občina 
Nazarje, Občina Rečica in delno še Občina Gornji Grad in Ljubno. 
V letu 2015 se sanira odsek vodovoda ob restavraciji Gaj v dolžini 200m. 
V letu 2016 se sanira skupen odsek vodovoda v Šmartnem ob Dreti. 
V letu 2017 se načrtuje obnova črpališča Ljubija 
V letu 2018 se načrtuje obnova vodov v Lokah 
V letu 2019 se načrtuje gradnja vodovoda v Krnici 
Stanje projekta 
Projekt je aktiven 
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2070 - Urad za splošne zadeve 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

OB032-07-0034 - Regijsko študijsko središče 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju regijskega študijskega središča po pogodbi. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
OB079-08-0001 – Obnova zdravstvene postaje Mozirje 
Namen in cilj 
Projekt Obnova zdravstvene postaje Mozirje predstavlja investicijo v objekt javnega značaja, v katerem se odvija 
program splošnega zdravstva za Občino Mozirje in širše. V spodnjih prostorih objekt služi reševalni službi, v srednjih 
etažah splošnemu zdravstvu in v nadstropju zobozdravstvu.  
Z načrtovanim posegom želimo doseči naslednje cilje: 
- energetska sanacija obstoječega objekta in s tem zmanjšane  porabe toplotne energije za ogrevanje in sanitarne 

namene 
Stanje projekta 
V letu 2013 je občina Mozirje uspela na razpisu pridobiti soinvesticijska sredstva za toplotno izolacijo objekta. 
V izdelavi je investicijska dokumentacija, v letu 2014 pa je predvidena izvedba. Zaključek 2015. 
Projekt je zaključen v letu 2016. Od 2018 do 2022 so predvidena investicijsko vzdrževana dela. 
OB079-15-0002 – Širitev zdravstvenega doma Nazarje 
Namen in cilj 
Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zg. Savinjski dolini. Potrebno je ZD Nazarje 
obnoviti, razširiti in dodatno opremiti. 
Stanje projekta 
V letu 2016 in 2017 je predviden nakup zemljišča, v letu 2018 pa pridobitev projektne dokumentacije. Gradnja je 
predvidena v naslednji letih. 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
OB032-07-0048 - Založništvo 
Namen in cilj 
Namen projekta je omogočiti domačim piscem izdajo knjižnega dela. 
Stanje projekta 
Projekt se izvaja v soglasju z Osrednjo knjižnico Mozirje 2007: 2008: Običaji - Rajšter 2009: Monografija Mozirja 
2010: Narodne noše, Spomini - Acman, 2011: Rajšter, 2012: narodne noše, 2013: narodne noše,  2015: ponatis 
monografije 
2016: Ponatis Monografije Mozirja. 
2017: Ponatis Monografije Mozirja 
2018: Po izboru Knjižnice 
2019: Po izboru Knjižnice 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
OB032-07-0026 - Sanacija kulturnega doma Mozirje 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je investicijsko vzdrževanje objekta.  
2019  2022: oder, zavese, luči 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
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OB032-07-0027 - Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je, zagotoviti ustrezne prostore za namen delovanja Osrednje knjižnice v Mozirju, Godbe 
Zgornjesavinjske doline, muzejske zbirke in domoznanske zbirke. 
V ta namen je možen odkup primernih prostorov ( Mercator) ali novogradnja pri kulturnem domu v Mozirju. Iz DIIP 
je razvidno, da je optimalnejša novogradnja. 
Stanje projekta 
Projekt je v idejni zasnovi. Predvideva se gradnja med letoma 2019 in 2021. 
 

18059001 - Programi športa 
OB032-07-0001 - Športni park Mozirje 
Namen in cilj 
Projekt "Modernizacija otroškega igrišča v Mozirju" se vključuje v vizijo turizma v Mozirju, ki ima v svoji strategiji 
osrednji cilj zadržati gosta v Mozirju vsaj en dan. Zaledje Mozirja z Goltmi nudi gostom obilo adrenalinskih športov ,  
športna infrastruktura v Mozirju pa obilico raznolikih športnih aktivnosti.  
Gostje večinoma prihajajo z družinami, kar pomeni, da je potrebno ponuditi možnosti za različne aktivnosti otrok.  
Ta problem želimo rešiti z modernizacijo obstoječega igrišča. 
Stanje projekta 
Investicije: 
2008: Postavitev žične ograje okrog športnega parka in ureditev "skeit" parka 
2009: 
2010: Ureditev Igrišča na mivki 
2014: Ureditev trim steze 
2015: Ureditev igrišča za košarko 
2016: Ureditev igrišča za otroke 
2017: Ureditev trim steze 
2019: Ureditev igrišča za mali nogomet 
2020: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2021: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2022: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2023: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 

19039001 - Osnovno šolstvo 
OB032-07-0003 - Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnja 
Namen in cilj 
Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolske športne vzgoje na šoli, kot tudi zagotovitev ustreznih 
pogojev za delovanje športnih društev in klubov v občini. 
Glede na namen in širitev uporabe, se vsako leto namenja za nakup nove opreme cca 20.000 €. 
Stanje projekta 
V letu 2013 se načrtuje dograditev plezalne stene - izvedeno.  
V letu 2014 se načrtuje dograditev dodatnih luči. 
V letu 2015 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2016 se načrtuje posodobitev prezračevanja. 
V letu 2017 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2018 se načrtuje periodični tehnični pregled telovadnih orodij. 
V letu 2019 se načrtuje popravilo strešne kritine. 
 
OB032-18-0002 – Investicije v OŠ Mozirje  
Namen in cilj 
Ureditev prostorov za potrebe šolske knjižnice. Predvidena je rekonstrukcija stare telovadnice. 
Stanje projekta 
V pripravi gradbene dokumentacije. 
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4. LETNI KADROVSKI NAČRT 
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena, prvega in 
drugega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) podaja 
Občinskemu svetu Občine Mozirje v potrditev naslednji  
 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 

 
Obrazložitev tabele  
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2017  
Število zaposlenih na dan 31.12. 2017 je bilo brez župana občine 7.  
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017 
V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je dovoljeno število zaposlenih za nedoločen in določen čas v 
občinski upravi na datum 31.12.2017 skupaj brez župana občine 7.  
Na dan 31.12.2017 je bilo zasedenih 5 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 bo brez župana 8. Zasedenih je bilo 7 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2019  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019 bo brez župana 8. Zasedenih bo 6 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
 
Obrazložitev razloga spremembe kadrovskega načrta  
V letu 2017, pa je bila ena zaposlitev manj zaradi posodobitve in racionalizacije poslovnih procesov v 
računovodstvu. Z 31.12.2016, sta se dve uslužbenki upokojili. Na novo pa se je zaposlila le ena oseba. 
V letu 2018 smo povečali kadrovsko strukturo za eno delovno mesto, za komunalnega delavca.  
V letu 2019 bo kadrovske struktura ostala enaka, kot v letu 2018. 
 
Delovna praksa vajencev, dijakov in študentov  
V letu 2019, v času letnih počitnic,  planiramo 200 ur prakse dijakov in študentov. 
 
Delo po podjemni pogodbi in študentsko delo  
V letu 2019 se načrtuje delo po podjemni pogodbi za podžupana. 

Skupina Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ 
  zaposlenih 

(tekoče) 
zaposlenih 
(tekoče) 

število 
(tekoče) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) uslužbencev 

  nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih 
  čas čas   čas čas   čas čas   čas čas   
  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

                                                  
Funkcionarji 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  
                                                  

Uslužbenci U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD 
IX. tarifni 
raz. 

                                                

VIII. tarifni 
raz. 

                                                

VII. tarifni 
raz 

2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 

VI. tarifni 
raz. 

  1       1   1       1   1       1   1       1 

V. tarifni raz.   2       2   3       3   3       3   3       3 
IV. tarifni 

raz. 
  1       1   

 
      

 
                        

III. tarifni 
raz. 

                                                

II. tarifni raz.                    1    1       1     1   
 

  1   1 
I. tarifni raz.                                                 
SKUPAJ                                                 

uslužbenci 2 5 0 0 2 5 2 5 0 1 2 6 2 5 0 1 2 6 2 5 0   1 2 6 
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5. NAČRT PRODAJE STVARNEGA 
PREMOŽENJA 

 

 

692/44, 600m2 ob parkirišču gaj-stavbna pravica

692/118 , 2532 m2, pri parkirišču Gaj
722100

722100

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

21.140 722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče, 
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

722100 782/14,  1371m2, ob cesti do čistilne naprave

113.940 
19.500 

58/3, 58/4, 58/1, 2777m2, Šmihel
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

menjava zemljišča za inffrastrukturne površine (pločnik loke)

402.040 

0 
70.000 stanovanje

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 4.000 

PRIPRAVA 
PRORAČUNA ZA 

LETO 2019

v eurihObrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA
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420600 nakup zemljišča zemljišče

Plan
2019

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

1539/9, Lepa N., 9389m2, Germadski vrh

722100
488/80, 650m2, pri Mozirnici

Prenos prihodkov iz preklega leta:

43.600 

720000 prihodki od prodaje stanovanjskih prostorov

70.000 

stavbno zemljišče

472.040 

    

Prihodki:

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje 2.804 

 

5

776/6, 1090m2, pri nogometnem igrišču v Lokah

 

187.780 PR
IH

O
D

K
I

Podkonto Tip premoženja 
(zemljišča, zgradbe in 
prostori, oprema - brez 

prevoznih sredstev, 
prevozna sredstva, 

druga osnovna 
sredstva)

Opis premoženjaŠifra Naziv

 

stavbno zemljišče

 

Pridobivanje premičnega premoženja Opis/namen 

 

420101 Nakup osebnega avtomobila Osebni avtomobil za potrebe občinske uprave

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): 469.236

Odhodki skupaj: 2.804 

Proračunska postavka:

472.040 

15.000 

79
Proračunski uporabnik:

Podprogram:

 

4

Glavni program:

1 2 3

 

ImePREDLOG 
FINANČNEGA NAČRTA

Šifra
OBČINA MOZIRJE   Predlagatelj finančnega načrta:

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 766/2, 1090m2, pri nogometnem igrišču v Lokah 12.080 

 

 
 

 

 



722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 766/2, 1090m2, pri nogometnem igrišču v Lokah 12.080 
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Šifra
OBČINA MOZIRJE   Predlagatelj finančnega načrta:

Glavni program:

1 2 3

 

79
Proračunski uporabnik:

Podprogram:

 

4

Proračunska postavka:

472.040 

15.000 

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): 469.236

Odhodki skupaj: 2.804 

420101 Nakup osebnega avtomobila Osebni avtomobil za potrebe občinske uprave

 

Pridobivanje premičnega premoženja Opis/namen 

PR
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D

K
I

Podkonto Tip premoženja 
(zemljišča, zgradbe in 

prostori, oprema - 
brez prevoznih 

sredstev, prevozna 
sredstva, druga 

osnovna sredstva)

Opis premoženjaŠifra Naziv

 

stavbno zemljišče

 

2.804 

 

5

776/6, 1090m2, pri nogometnem igrišču v Lokah

 

187.780 

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje

472.040 

    

Prihodki:
Prenos prihodkov iz preklega leta:

43.600 

720000 prihodki od prodaje stanovanjskih prostorov

70.000 

stavbno zemljišče722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

1539/9, Lepa N., 9389m2, Germadski vrh

722100
488/80, 650m2, pri Mozirnici
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PRIPRAVA 
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0 
70.000 stanovanje

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče 4.000 

113.940 
19.500 

58/3, 58/4, 58/1, 2777m2, Šmihel
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

menjava zemljišča za inffrastrukturne površine (pločnik loke)

402.040 

21.140 722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče, delno 
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

722100 782/14,  1371m2, ob cesti do čistilne naprave
692/44, 600m2 ob parkirišču gaj-stavbna pravica

692/118 , 2532 m2, pri parkirišču Gaj
722100

722100

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

Pripravil:
Telefon:
Datum: Žig: Odgovorna oseba:                                                                                     
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K  3.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA:       Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2020 - prva obravnava 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. Obč. Št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
S proračunom za leto 2020 se predvidevajo prihodki in odhodki občine Mozirje za 
obdobje enega leta.  Glede na predvidene prilive v letu 2020 je poraba omejena na 
naslednja glavna področja in sicer:  

1. Nadaljevanje nadgradnje skupne CČN v Lokah. Nadgradnja zajema usedalnik 
za zgoščevanje in dehidracijo nastalega blata, ter sistem za praznjenje, 
skladiščenje in odvoz. (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin Mozirje, 
Nazarje in  Rečica ob Savinji) 

2. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče šola, krožišče Soteska, 
vir: Občina Mozirje) 

3. Novogradnja parkirišč (ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje) 
4. Pridobitev projektne dokumentacije za kohezijska sredstva (Praprotnikova 

ulica, Kanalizacija Praprotnikova, Kanalizacija Loke in Kanalizacija pri  šoli), 
vir: Občina Mozirje) 

5. Projektna dokumentacija: prostori za Godbo, prostori za Knjižnico (vir: Občina 
Mozirje, donacije) 

6. Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje 
javne infrastrukture ..., 

7. Dotacije društvom 
 
Gradivo za razpravo vsebuje: 

1. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2020. V njem je opredeljena višina 
splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja. 

2. Splošni del proračuna. Prikazani so prihodki in odhodki do nivoja podkonta.  
3. Posebni del proračuna. Prikazani so odhodki po posameznih področjih, 

njihovih programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta. 
4. Kadrovski načrt 
5. Načrt ravnanja s premoženjem 



Osnovni okvir proračuna 2020 
 
Prihodki: 
Prihodki so planirani na osnovi posredovanih izhodišč Ministrstva za finance in na 
osnovi ocen lastnih prihodkov glede na leto 2020 in na osnovi znanih prihodkov iz 
naslova sofinanciranja investicij za že začete ali odobrene investicije, ter je tako 
zaokrožen na 3.654,485 EUR. 
 
Na podlagi trenutno predlagane glavarine 589,11 EUR/prebivalca, smo izračunali 
primerno porabo v letu 2020 na 2.654.331,00 €. Dohodnina, ki pripada občini tako 
znaša 2.603,288,00 EUR in pripadajoča finančna izravnava 0,00 EUR. Na tej osnovi 
se določi obseg rezerve in rezervacije v obsegu 1,5%, kar znaša 39,.815,00 EUR. 
 
Predvideni prihodki od komunalnih prispevkov: 
 vir Lokacija znesek 
1 Individualne gradnje     50.000 
2 Poslovne gradnje  Lave 130.000 
 SKUPAJ  180.000 
 
Predvideni prihodki od prodaje premoženja: 
Glede na trenutno povpraševanje po nepremičninah, se prodaja občinskega 
premoženja v letu 2020 ne predvideva. 
 
Predvideni prihodki RS za investicije: 
 Namen Vir znesek 
1 Sanacije plazov po neurjih MOP 70.000 
2. CČN Loke, namenske Investicije 

(23. člen ) 
MGRT 180.000 

3. Sofinanciranje gradnje gozdnih cest ARSKTRP 25.000 
 SKUPAJ  275.000 
 
Odhodki: 
V okviru planiranih prihodkov, je obseg porabe temu prilagojen.  
Upoštevana so izhodišča Ministrstva za finance, pogodbene obveznosti za investicije 
v teku in obveznosti do javnih zavodov. 
Z javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Mozirje, so bili pridobljeni osnutki 
njihovih planov za leto 2020. V skladu z zmožnostmi in zakonskimi obveznostmi, so 
potrebna sredstva zajeta v proračun. 
 
Na tem mestu je potrebno posebej izpostaviti naslednje investicije in sicer: 
1. Nadgradnja skupne CČN v Lokah. 210.000 EUR 
2. novogradnja parkirišč, 30.000 EUR 
3. obnovo cestnih odsekov (Loke, Žekovec-Zagradišnik), po prioriteti odbora GJS, 

120.000 EUR 
 
Znaten del proračuna je namenjen za delovanje zavodov in družb, katerih 
ustanovitelj je občina Mozirje: 
1. JPK Mozirje, za vzdrževanje cest, 350.000 EUR 
2. Osrednja knjižnica Mozirje, 172.090 EUR 
3. Vrtec Mozirje, varstvi in vzgoja predšolskih otrok, 625.686 EUR 



4. Osnovna šola Mozirje in športna dvorana Mozirje, sofinanciranje, 280.512 EUR in 
za prevoze OŠ Mozirje 87.000 EUR (Natek) in 7.000 EUR za prevoz otrok s 
posebnimi potrebami v Velenje (Livk) 

5. Glasbena šola Nazarje, za delovanje 16.800 EUR, za klavir 10.000 EUR. 
 
Socialni programi 176.870 EUR. 
 
Za delovanje društev (šport, kultura, … ) se namenja enak obseg sredstev kot v letu 
2019. 
 
OPOMBA: 
Delovno gradivo je namenjeno razpravi na odborih, da izdelamo optimalen prvi 
predlog proračuna za sprejem na Občinskem svetu.  
V priloženem gradivu,  so v splošnem delu proračuna vrednosti na posameznih 
kontih seštevek istoimenskih kontov po posameznih postavkah v posebnem 
(II) delu proračuna. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Proračun občine je osrednji občinski dokument, ki opredeljuje pravice porabe 
proračunskih sredstev za posamezne namene.  
Uveljavitev predlaganega odloka pomeni možnost financiranja v odloku predlaganih 
programov v letu 2020. 
 
Obravnave: 
Odlok bo po prvi obravnavi na Občinskem svetu v javni obravnavi vsaj 30 dni. Nato 
se izdela nov dopolnjen predlog proračuna, ki ga bodo obravnavali vsi odbori. Sledi 
druga obravnava na Občinskem svetu občine Mozirje.  
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za 
leto 2020 v prvi obravnavi in ga daje v 30 dnevno javno razpravo z vsemi 
podanimi pripombami. 
 
 
Pripravil:   Ivo Glušič 
 
 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF,14/1 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 IN 3018), 29. člena Zakona o javnih 
financah - UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 
in 13/18) in 23. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) je 
Občinski svet Občine Mozirje na ___. redni  seji dne, _______, sprejel 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU 
OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020  

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA  

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih): 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   3.654.485,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.292.441,00 

70 DAVČNI PRIHODKI  2.958.041,00 

700 Davki na dohodek in dobiček  2.603.288,00 

7000 Dohodnina  2.603.288,00 

703 Davki na premoženje  254.753,00 

7030 Davki na nepremičnine  201.100,00 

7031 Davki na premičnine  150,00 

7032 Davki na dediščine in darila  11.000,00 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  42.503,00 

704 Domači davki na blago in storitve  100.000,00 

7044 Davki na posebne storitve  1.000,00 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  99.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  334.400,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  135.400,00 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  10.300,00 

7103 Prihodki od premoženja  125.100,00 

711 Takse in pristojbine  3.000,00 

7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 

7120 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki  190.000,00 

7141 Drugi nedavčni prihodki  190.000,00 

73 PREJETE DONACIJE  1,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov  1,00 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  1,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  362.043,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  362.043,00 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  346.043,00 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  16.000,00 



II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.510.967,00 

40 TEKOČI ODHODKI  1.115.259,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  252.450,00 

4000 Plače in dodatki  211.300,00 

4001 Regres za letni dopust  8.400,00 

4002 Povračila in nadomestila  8.450,00 

4003 Sredstva za delovno uspešnost  11.800,00 

4004 Sredstva za nadurno delo  1.000,00 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.500,00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  36.530,00 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  17.200,00 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  15.290,00 

4012 Prispevek za zaposlovanje  140.00 

4013 Prispevek za starševsko varstvo  220,00 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  3.680,00 

402 Izdatki za blago in storitve  724.850,00 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  109.990,00 

4021 Posebni material in storitve  3.400,00 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  106.400,00 

4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 

4024 Izdatki za službena potovanja  1.850,00 

4025 Tekoče vzdrževanje  402.200,00 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine  21.620,00 

4027 Kazni in odškodnine  5.000,00 

4029 Drugi operativni odhodki  72.050,00 

403 Plačila domačih obresti  21.414,00 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  21.414,00 

409 Rezerve  80.015,00 

4090 Splošna proračunska rezervacija  39.000,00 

4091 Proračunska rezerva  39.815,00 

4093 Sredstva za posebne namene  1.200,00 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.471.337,00 

410 Subvencije  77.600,00 

4100 Subvencije javnim podjetjem  2.000,00 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  75.600,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  302.600,00 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  12.000,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 

4119 Drugi transferi posameznikom  287.600,00 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  106.440,00 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  106.440,00 

413 Drugi tekoči domači transferi  984.697,00 

4130 Tekoči transferi občinam  30.540,00 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  31.000,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  923.157,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  871.001,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  871.001,00 

4201 Nakup prevoznih sredstev  3.000,00 

4202 Nakup opreme  7.000,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  399.600,00 



4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  334.400,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  1.000,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,  126.001,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  53.370,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  30.200,00 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   15.000,00 

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  12.200,00 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  3.000,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  23.170,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  23.170,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  143.518,00 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  164.932,00 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  705.845,00 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

750 Prejeta vračila danih posojil  0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)  0 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  88.000,00 

50 ZADOLŽEVANJE  88.000,00 

500 Domače zadolževanje  88.000,00 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  88.000,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  204.071,00 

55 ODPLAČILA DOLGA  204.071,00 

550 Odplačila domačega dolga  204.071,00 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  182.748,00 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  21.323,00 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  27.447,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -116.071,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -143.518,00 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA  0 
 

3. člen 
(posebni del proračuna) 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 
 

4. člen 
(izvrševanje proračuna) 



Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. 
 
 

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest. 
 
 

6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.  
 
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju 
zaključnega računa.  
 
 

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2021, 50 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

 
8. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan  lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 
za več kot 10% mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta. 
 
 

9. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1.  proračunska rezerva  oblikovana po ZJF, 
 



Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 39.815,00 evrov. 
 
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. 
člena ZJF do višine 39.815,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
DRŽAVE 
 

10. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov 
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

V letu 2020 se občina Mozirje lahko dodatno zadolžuje pri proračunu RS za financiranje občinskih investicij v 
letu 2020 v višini in pod pogoji, ki jih je določila vlada RS v obvestilu občinam o deležih razpoložljivih sredstev 
za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje.  
 
Vsako drugo dolgoročno zadolževanje je možno ob predhodnem soglasju Občinskega Sveta Občine Mozirje. 
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Mozirje, v letu 2020 ni predviden. 
 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi 
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2020 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega 
sveta občine Mozirje. 
 
V kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno poroštvo občine Mozirje, 
zadolževanje v letu 2020 ni možno. 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2020. 
 
 
Številka:  032-00___/2019 
Mozirje,  _____________ 
           

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK l.r. 

 



PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

221 - REB2019

ocena realizacije

2019
(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020
(4) (4)/(1)

Indeks
2019

(4)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.638.042,003.773.639,003.773.639,00 100,53.654.485,00 96,8-119.154,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.106.059,003.271.657,003.271.657,00 106,03.292.441,00 100,620.784,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2.901.659,002.877.556,002.877.556,00 101,92.958.041,00 102,880.485,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2.551.906,002.551.906,002.551.906,00 102,02.603.288,00 102,051.382,00

7000 Dohodnina 2.551.906,002.551.906,002.551.906,00 102,02.603.288,00 102,051.382,00

700020 Dohodnina - občinski vir 2.551.906,002.551.906,002.551.906,00 102,02.603.288,00 102,051.382,00

703 Davki na premoženje 254.753,00237.650,00237.650,00 100,0254.753,00 107,217.103,00

7030 Davki na nepremičnine 201.100,00190.500,00190.500,00 100,0201.100,00 105,610.600,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 11.000,002.000,002.000,00 100,011.000,00 550,09.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.500,002.000,002.000,00 100,03.500,00 175,01.500,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 100,00100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 80.000,0080.000,0080.000,00 100,080.000,00 100,00,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 105.000,00105.000,00105.000,00 100,0105.000,00 100,00,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,001.400,001.400,00 100,01.500,00 107,1100,00

7031 Davki na premičnine 150,00150,00150,00 100,0150,00 100,00,00

703100 Davek na vodna plovila 150,00150,00150,00 100,0150,00 100,00,00

7032 Davki na dediščine in darila 11.000,0018.000,0018.000,00 100,011.000,00 61,1-7.000,00

703200 Davek na dediščine in darila 11.000,0018.000,0018.000,00 100,011.000,00 61,1-7.000,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 42.503,0029.000,0029.000,00 100,042.503,00 146,613.503,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 4.000,003.500,003.500,00 100,04.000,00 114,3500,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 38.500,0025.500,0025.500,00 100,038.500,00 151,013.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 3,000,000,00 100,03,00 ---3,00
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704 Domači davki na blago in storitve 95.000,0088.000,0088.000,00 105,3100.000,00 113,612.000,00

7044 Davki na posebne storitve 1.000,001.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.000,001.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 94.000,0087.000,0087.000,00 105,399.000,00 113,812.000,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 45.000,0045.000,0045.000,00 100,045.000,00 100,00,00

704704 Turistična taksa 30.000,0025.000,0025.000,00 116,735.000,00 140,010.000,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 2.000,000,000,00 100,02.000,00 ---2.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 7.000,007.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.000,0010.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 204.400,00394.101,00394.101,00 163,6334.400,00 84,9-59.701,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 135.400,00125.101,00125.101,00 100,0135.400,00 108,210.299,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.300,001,001,00 100,010.300,00 ---10.299,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 10.000,001,001,00 100,010.000,00 ---9.999,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 300,000,000,00 100,0300,00 ---300,00

7103 Prihodki od premoženja 125.100,00125.100,00125.100,00 100,0125.100,00 100,00,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 16.000,0016.000,0016.000,00 100,016.000,00 100,00,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 18.000,0018.000,0018.000,00 100,018.000,00 100,00,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 90.000,0090.000,0090.000,00 100,090.000,00 100,00,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.000,001.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 100,00100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

711 Takse in pristojbine 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

7111 Upravne takse in pristojbine 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

712 Globe in druge denarne kazni 6.000,006.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

7120 Globe in druge denarne kazni 6.000,006.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

712001 Globe za prekrške 1.000,001.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.000,005.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

714 Drugi nedavčni prihodki 60.000,00260.000,00260.000,00 316,7190.000,00 73,1-70.000,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 60.000,00260.000,00260.000,00 316,7190.000,00 73,1-70.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 40.000,00250.000,00250.000,00 450,0180.000,00 72,0-70.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 20.000,0010.000,0010.000,00 50,010.000,00 100,00,00
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 140.000,0080.000,0080.000,00 0,00,00 0,0-80.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 70.000,000,000,00 0,00,00 ---0,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 70.000,000,000,00 0,00,00 ---0,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 70.000,000,000,00 0,00,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 70.000,0080.000,0080.000,00 0,00,00 0,0-80.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 70.000,0080.000,0080.000,00 0,00,00 0,0-80.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 70.000,0080.000,0080.000,00 0,00,00 0,0-80.000,00

73 PREJETE DONACIJE 1,0030.000,0030.000,00 100,01,00 0,0-29.999,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1,0030.000,0030.000,00 100,01,00 0,0-29.999,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1,0030.000,0030.000,00 100,01,00 0,0-29.999,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1,0030.000,0030.000,00 100,01,00 0,0-29.999,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 391.982,00391.982,00391.982,00 92,4362.043,00 92,4-29.939,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 391.982,00391.982,00391.982,00 92,4362.043,00 92,4-29.939,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 369.982,00369.982,00369.982,00 93,5346.043,00 93,5-23.939,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 49.982,0049.982,0049.982,00 102,151.043,00 102,11.061,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 300.000,00300.000,00300.000,00 91,7275.000,00 91,7-25.000,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 20.000,0020.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,00,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 22.000,0022.000,0022.000,00 72,716.000,00 72,7-6.000,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 15.000,0015.000,0015.000,00 100,015.000,00 100,00,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 7.000,007.000,007.000,00 14,31.000,00 14,3-6.000,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.594.806,003.655.381,003.655.381,00 97,73.510.967,00 96,1-144.414,00

40 TEKOČI ODHODKI 1.118.236,441.040.528,821.093.123,00 99,71.115.259,00 102,022.136,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 250.345,00249.230,00249.230,00 100,8252.450,00 101,33.220,00

4000 Plače in dodatki 210.430,00210.430,00210.430,00 100,4211.300,00 100,4870,00

400000 Osnovne plače 196.000,00196.000,00196.000,00 100,0196.000,00 100,00,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.100,0013.100,0013.100,00 108,414.200,00 108,41.100,00

400004 Drugi dodatki 1.330,001.330,001.330,00 82,71.100,00 82,7-230,00

4001 Regres za letni dopust 8.365,007.900,007.900,00 100,48.400,00 106,3500,00

400100 Regres za letni dopust 8.365,007.900,007.900,00 100,48.400,00 106,3500,00

4002 Povračila in nadomestila 7.950,007.950,007.950,00 106,38.450,00 106,3500,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.850,006.850,006.850,00 107,37.350,00 107,3500,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,001.100,00 100,01.100,00 100,00,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 11.100,0011.100,0011.100,00 106,311.800,00 106,3700,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 11.100,0011.100,0011.100,00 106,311.800,00 106,3700,00

4004 Sredstva za nadurno delo 1.000,00350,00350,00 100,01.000,00 285,7650,00

400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,00350,00350,00 100,01.000,00 285,7650,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,00,00

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,00,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.550,0035.550,0035.550,00 102,836.530,00 102,8980,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.200,0017.200,0017.200,00 100,017.200,00 100,00,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.200,0017.200,0017.200,00 100,017.200,00 100,00,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.670,0014.670,0014.670,00 104,215.290,00 104,2620,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.500,0013.500,0013.500,00 104,614.120,00 104,6620,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.170,001.170,001.170,00 100,01.170,00 100,00,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 130,00130,00130,00 107,7140,00 107,710,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 130,00130,00130,00 107,7140,00 107,710,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 200,00200,00200,00 110,0220,00 110,020,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 200,00200,00200,00 110,0220,00 110,020,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.350,003.350,003.350,00 109,93.680,00 109,9330,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.350,003.350,003.350,00 109,93.680,00 109,9330,00
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402 Izdatki za blago in storitve 735.426,00661.483,38704.750,00 98,6724.850,00 102,920.100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 113.185,0091.990,0091.940,00 97,2109.990,00 119,618.050,00

402000 Pisarniški material in storitve 6.050,006.050,006.000,00 100,06.050,00 100,850,00

402001 Čistilni material in storitve 24.000,0021.000,0021.000,00 100,024.000,00 114,33.000,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 7.000,007.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,0010.500,00 100,010.500,00 100,00,00

402007 Računalniške storitve 17.000,0012.000,0012.000,00 100,017.000,00 141,75.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.200,005.200,005.200,00 100,05.200,00 100,00,00

402009 Izdatki za reprezentanco 7.000,007.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

402099 Drugi splošni material in storitve 25.435,0012.240,0012.240,00 87,422.240,00 181,710.000,00

4021 Posebni material in storitve 3.200,002.400,002.400,00 106,33.400,00 141,71.000,00

402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

402108 Drobni inventar 200,00200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.800,002.000,002.000,00 107,13.000,00 150,01.000,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 104.901,00109.900,00109.900,00 101,4106.400,00 96,8-3.500,00

402200 Električna energija 34.500,0034.500,0034.500,00 100,034.500,00 100,00,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 47.500,0042.500,0042.500,00 100,047.500,00 111,85.000,00

402203 Voda in komunalne storitve 7.200,007.200,007.200,00 100,07.200,00 100,00,00

402204 Odvoz smeti 7.200,007.200,007.200,00 100,07.200,00 100,00,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.500,003.500,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,005.000,005.000,00 110,05.500,00 110,0500,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1,0010.000,0010.000,00 ---1.000,00 10,0-9.000,00

4023 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,002.340,00 100,02.340,00 100,00,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,001.600,00 100,01.600,00 100,00,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00140,00 100,0140,00 100,00,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

4024 Izdatki za službena potovanja 1.850,001.850,001.850,00 100,01.850,00 100,00,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

402402 Stroški prevoza v državi 1.750,001.750,001.750,00 100,01.750,00 100,00,00

4025 Tekoče vzdrževanje 402.300,00348.305,83347.200,00 100,0402.200,00 115,855.000,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 18.400,0014.405,8313.300,00 72,313.300,00 100,00,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00600,00 100,0600,00 100,00,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000,007.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 7.450,007.450,007.450,00 100,07.450,00 100,00,00
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 362.850,00312.850,00312.850,00 101,4367.850,00 117,655.000,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.920,0021.770,0021.770,00 98,621.620,00 99,3-150,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,002.300,00 100,02.300,00 100,00,00

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,001.670,00 100,01.670,00 100,00,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.500,0012.500,0012.500,00 100,012.500,00 100,00,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.000,001.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.450,004.300,004.300,00 93,34.150,00 96,5-150,00

4027 Kazni in odškodnine 6.610,0010.000,0010.000,00 75,65.000,00 50,0-5.000,00

402799 Druge odškodnine in kazni 6.610,0010.000,0010.000,00 75,65.000,00 50,0-5.000,00

4029 Drugi operativni odhodki 79.120,0072.927,55117.350,00 91,172.050,00 61,4-45.300,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.920,001.150,00800,00 96,41.850,00 231,31.050,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.000,002.000,002.000,00 100,01.000,00 50,0-1.000,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,001.250,00 100,01.250,00 100,00,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.000,004.000,004.000,00 100,03.000,00 75,0-1.000,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 21.800,0016.527,5516.300,00 90,819.800,00 121,53.500,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.500,0010.000,0010.000,00 100,012.500,00 125,02.500,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00700,00 100,0700,00 100,00,00

402999 Drugi operativni odhodki 32.350,0032.700,0077.700,00 84,527.350,00 35,2-50.350,00

403 Plačila domačih obresti 24.365,0024.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,9-2.951,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 24.365,0023.400,0023.400,00 87,921.414,00 91,5-1.986,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 965,000,000,00 103,61.000,00 ---1.000,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.400,0023.400,0023.400,00 87,220.414,00 87,2-2.986,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,00965,00965,00 ---0,00 0,0-965,00

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,00965,00965,00 ---0,00 0,0-965,00
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409 Rezerve 72.550,4469.900,4479.228,00 110,380.015,00 101,0787,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4429.672,4439.000,00 120,739.000,00 100,00,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 32.322,4429.672,4439.000,00 120,739.000,00 100,00,00

4091 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,0039.028,00 102,039.815,00 102,0787,00

409100 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,0039.028,00 102,039.815,00 102,0787,00

4093 Sredstva za posebne namene 1.200,001.200,001.200,00 100,01.200,00 100,00,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,001.200,00 100,01.200,00 100,00,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.368.955,791.326.046,791.318.865,00 107,51.471.337,00 111,6152.472,00

410 Subvencije 61.150,0041.800,0041.800,00 126,977.600,00 185,735.800,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 1.800,001.800,001.800,00 111,12.000,00 111,1200,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800,001.800,001.800,00 111,12.000,00 111,1200,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 59.350,0040.000,0040.000,00 127,475.600,00 189,035.600,00

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 2.600,007.000,007.000,00 100,02.600,00 37,1-4.400,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 2.300,006.000,006.000,00 87,02.000,00 33,3-4.000,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 52.450,0025.000,0025.000,00 131,669.000,00 276,044.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 300.582,14282.082,14281.000,00 100,7302.600,00 107,721.600,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 12.000,0011.000,0011.000,00 100,012.000,00 109,11.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 12.000,0011.000,0011.000,00 100,012.000,00 109,11.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 285.582,14268.082,14267.000,00 100,7287.600,00 107,720.600,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 92.000,0092.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,22.000,00

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 80.000,0065.000,0065.000,00 100,080.000,00 123,115.000,00

411920 Subvencioniranje stanarin 20.500,0024.000,0024.000,00 100,020.500,00 85,4-3.500,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,0035.000,00 100,035.000,00 100,00,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 57.982,1451.982,1450.900,00 100,058.000,00 114,07.100,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.489,65113.139,65107.040,00 96,3106.440,00 99,4-600,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.489,65113.139,65107.040,00 96,3106.440,00 99,4-600,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.489,65113.139,65107.040,00 96,3106.440,00 99,4-600,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 896.734,00889.025,00889.025,00 109,8984.697,00 110,895.672,00

4130 Tekoči transferi občinam 30.540,0026.540,0026.540,00 100,030.540,00 115,14.000,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 30.540,0026.540,0026.540,00 100,030.540,00 115,14.000,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 31.000,0030.000,0030.000,00 100,031.000,00 103,31.000,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 31.000,0030.000,0030.000,00 100,031.000,00 103,31.000,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 835.194,00832.485,00832.485,00 110,5923.157,00 110,990.672,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 534.892,00533.637,00533.637,00 100,2536.069,00 100,52.432,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 77.708,0077.588,0077.588,00 108,083.944,00 108,26.356,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 217.819,00216.485,00216.485,00 134,7293.383,00 135,576.898,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4.775,004.775,004.775,00 204,49.761,00 204,44.986,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.085.791,771.235.435,391.190.023,00 80,2871.001,00 73,2-319.022,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.085.791,771.235.435,391.190.023,00 80,2871.001,00 73,2-319.022,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 38.742,7615.000,0015.000,00 7,73.000,00 20,0-12.000,00

420101 Nakup avtomobilov 15.950,0015.000,0015.000,00 18,83.000,00 20,0-12.000,00

420104 Nakup reševalnih vozil 22.792,760,000,00 0,00,00 ---0,00

4202 Nakup opreme 17.192,003.500,003.500,00 40,77.000,00 200,03.500,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.186,000,000,00 0,00,00 ---0,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 9.506,002.000,002.000,00 21,02.000,00 100,00,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,001.500,00 333,35.000,00 333,33.500,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 931,000,000,00 0,00,00 ---0,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 931,000,000,00 0,00,00 ---0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 634.275,71686.974,22625.053,00 63,0399.600,00 63,9-225.453,00

420401 Novogradnje 483.775,71546.810,22484.889,00 68,8332.600,00 68,6-152.289,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 150.500,00140.164,00140.164,00 44,567.000,00 47,8-73.164,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 214.021,00227.812,39227.400,00 156,3334.400,00 147,1107.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 214.021,00227.812,39227.400,00 156,3334.400,00 147,1107.000,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 37.000,0037.000,0037.000,00 2,71.000,00 2,7-36.000,00

420600 Nakup zemljišč 37.000,0037.000,0037.000,00 2,71.000,00 2,7-36.000,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

143.629,30265.148,78282.070,00 87,7126.001,00 44,7-156.069,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 25.571,00102.833,27120.570,00 136,935.000,00 29,0-85.570,00

420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 113.058,30157.315,51156.500,00 76,186.001,00 55,0-70.499,00
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.822,0053.370,0053.370,00 244,653.370,00 100,00,00

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

15.202,0030.200,0030.200,00 198,730.200,00 100,00,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2,0015.000,0015.000,00 ---15.000,00 100,00,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2,0015.000,0015.000,00 ---15.000,00 100,00,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,0012.200,00 100,012.200,00 100,00,00

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,0012.200,00 100,012.200,00 100,00,00

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.000,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 6.620,0023.170,0023.170,00 350,023.170,00 100,00,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 6.620,0023.170,0023.170,00 350,023.170,00 100,00,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 6.620,0023.170,0023.170,00 350,023.170,00 100,00,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJK
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

118.258,00 43.236,00118.258,00 331,9143.518,00 121,425.260,00

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 67.601,00142.623,00 244,0164.932,00 115,622.309,00

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

905.081,39 618.866,77859.669,00 114,1705.845,00 82,1-153.824,00
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

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

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

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

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

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

0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 85.290,0081.496,0081.496,00 103,288.000,00 108,06.504,00

50 ZADOLŽEVANJE 85.290,0081.496,0081.496,00 103,288.000,00 108,06.504,00

500 Domače zadolževanje 85.290,0081.496,0081.496,00 103,288.000,00 108,06.504,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 85.290,0081.496,0081.496,00 103,288.000,00 108,06.504,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 85.290,0081.496,0081.496,00 103,288.000,00 108,06.504,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 199.754,00199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,24.317,00

55 ODPLAČILA DOLGA 199.754,00199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,24.317,00

550 Odplačila domačega dolga 199.754,00199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,24.317,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 182.748,00182.748,00182.748,00 100,0182.748,00 100,00,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 182.748,00182.748,00182.748,00 100,0182.748,00 100,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 17.006,0017.006,0017.006,00 125,421.323,00 125,44.317,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,0017.006,00 125,421.323,00 125,44.317,00

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

0,00 -71.228,000,00 ---27.447,00 ---27.447,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -118.258,00 -114.464,00-118.258,00 101,4-116.071,00 98,22.187,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -118.258,00 -43.236,00-118.258,00 331,9-143.518,00 121,4-25.260,00

98.115,62XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 98.115,628.163,14 0,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

2010 Občinski svet 33.960,0030.687,5530.460,00 104,931.960,00 94,11.500,00

33.960,0001 POLITIČNI SISTEM 30.687,5530.460,00 104,931.960,00 94,11.500,00

33.960,000101 Politični sistem 30.687,5530.460,00 104,931.960,00 94,11.500,00

33.960,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 30.687,5530.460,00 104,931.960,00 94,11.500,00

9.500,0001019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.227,556.000,00 125,07.500,00 79,01.500,00(N)

500,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 100,0500,00 100,00,00

9.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.727,555.500,00 127,37.000,00 77,81.500,00

10.210,0001019005 Politične stranke 10.210,0010.210,00 100,010.210,00 100,00,00(N)

10.210,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.210,0010.210,00 100,010.210,00 100,00,00

9.000,0001019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,00,00(N)

500,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 100,0500,00 100,00,00

8.500,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,00,00

5.250,0001019014 Občinski praznik 5.250,005.250,00 100,05.250,00 100,00,00(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,01.250,00 100,00,00

4.000,00402999 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00
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2020 Nadzorni odbor 5.070,002.300,002.300,00 217,45.000,00 98,62.700,00

5.070,0001 POLITIČNI SISTEM 2.300,002.300,00 217,45.000,00 98,62.700,00

5.070,000101 Politični sistem 2.300,002.300,00 217,45.000,00 98,62.700,00

5.070,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.300,002.300,00 217,45.000,00 98,62.700,00

5.070,0001019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 217,45.000,00 98,62.700,00(N)

770,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,000,00 ---700,00 90,9700,00

4.300,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 187,04.300,00 100,02.000,00
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2030 Župan 135.030,44132.380,44141.708,00 100,7142.645,00 105,6937,00

62.480,0001 POLITIČNI SISTEM 62.480,0062.480,00 100,262.630,00 100,2150,00

62.480,000101 Politični sistem 62.480,0062.480,00 100,262.630,00 100,2150,00

62.480,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.480,0062.480,00 100,262.630,00 100,2150,00

59.980,0001019007 Plače 59.980,0059.980,00 100,360.130,00 100,3150,00(N)

36.000,00400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,00,00

3.100,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.100,003.100,00 103,23.200,00 103,2100,00

900,00400100 Regres za letni dopust 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

850,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 100,0850,00 100,00,00

11.500,00400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,00,00

3.400,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 100,03.400,00 100,00,00

2.500,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 100,82.520,00 100,820,00

210,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 100,0210,00 100,00,00

30,00401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 100,030,00 100,00,00

40,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 100,040,00 100,00,00

450,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 450,00450,00 106,7480,00 106,730,00

1.000,00402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

2.500,0001019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00(N)

2.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 100,0500,00 100,00,00

72.550,4423 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 69.900,4479.228,00 101,080.015,00 110,3787,00

40.228,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 40.228,0040.228,00 102,041.015,00 102,0787,00

40.228,0023029001 Rezerva občine 40.228,0040.228,00 102,041.015,00 102,0787,00

40.228,0023029001 Rezerva 40.228,0040.228,00 102,041.015,00 102,0787,00(N)

39.028,00409100 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,00 102,039.815,00 102,0787,00

1.200,00409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,00,00
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32.322,442303 Splošna proračunska rezervacija 29.672,4439.000,00 100,039.000,00 120,70,00

32.322,4423039001 Splošna proračunska rezervacija 29.672,4439.000,00 100,039.000,00 120,70,00

32.322,4423039001 Rezervacije 29.672,4439.000,00 100,039.000,00 120,70,00(N)

32.322,44409000 Splošna proračunska rezervacija 29.672,4439.000,00 100,039.000,00 120,70,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

2040 Uprava 461.125,00446.005,83444.500,00 100,9448.600,00 97,34.100,00

461.125,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 446.005,83444.500,00 100,9448.600,00 97,34.100,00

25.000,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
in lokalne ravni

25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,00,00

25.000,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,00,00

25.000,0006019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,00,00(N)

25.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,00,00

436.125,000603 Dejavnost občinske uprave 421.005,83419.500,00 101,0423.600,00 97,14.100,00

267.255,0006039001 Administracija občinske uprave 265.530,00265.530,00 101,2268.580,00 100,53.050,00

227.765,0006039002 Plače 226.650,00226.650,00 101,8230.700,00 101,34.050,00(N)

160.000,00400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 100,0160.000,00 100,00,00

10.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 110,011.000,00 110,01.000,00

1.330,00400004 Drugi dodatki 1.330,001.330,00 82,71.100,00 82,7-230,00

7.465,00400100 Regres za letni dopust 7.000,007.000,00 107,17.500,00 100,5500,00

6.000,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 108,36.500,00 108,3500,00

1.100,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 100,01.100,00 100,00,00

11.100,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog

11.100,0011.100,00 106,311.800,00 106,3700,00

1.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 350,00350,00 285,71.000,00 100,0650,00

13.800,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 100,013.800,00 100,00,00

11.000,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.000,0011.000,00 105,511.600,00 105,5600,00

960,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 100,0960,00 100,00,00

100,00401200 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 110,0110,00 110,010,00

160,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 160,00160,00 112,5180,00 112,520,00

2.900,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900,002.900,00 110,33.200,00 110,3300,00

100,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

750,00402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 100,0750,00 100,00,00
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2.340,0006039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 100,02.340,00 100,00,00(N)

1.600,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 100,01.600,00 100,00,00

300,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

140,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 100,0140,00 100,00,00

300,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

6.610,0006039007 Kazni in odškodnine 10.000,0010.000,00 50,05.000,00 75,6-5.000,00(N)

6.610,00402799 Druge odškodnine in kazni 10.000,0010.000,00 50,05.000,00 75,6-5.000,00

2.540,0006039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 100,02.540,00 100,00,00(N)

2.540,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 100,02.540,00 100,00,00

4.000,0006039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - komunalna inšpekcija 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00(N)

4.000,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

24.000,0006039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - urbanistično svetovanje 20.000,0020.000,00 120,024.000,00 100,04.000,00(N)

24.000,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 20.000,0020.000,00 120,024.000,00 100,04.000,00

168.870,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

155.475,83153.970,00 100,7155.020,00 91,81.050,00

3.200,0006039009 Posebni material in storitve 2.400,002.400,00 141,73.400,00 106,31.000,00(N)

200,00402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

200,00402108 Drobni inventar 200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

2.800,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,002.000,00 150,03.000,00 107,11.000,00

20.000,0006039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.000,0020.000,00 102,520.500,00 102,5500,00(N)

6.000,00402200 Električna energija 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

2.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00

2.000,00402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

1.500,00402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

3.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

5.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,005.000,00 110,05.500,00 110,0500,00
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18.700,0006039011 Tekoče vzdrževanje 14.705,8313.600,00 100,013.600,00 72,70,00(N)

8.400,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.405,833.300,00 100,03.300,00 39,30,00

2.300,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 100,02.300,00 100,00,00

2.000,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

4.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

3.820,0006039012 Najemnine in zakupnine 3.670,003.670,00 104,13.820,00 100,0150,00(N)

1.670,00402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 100,01.670,00 100,00,00

1.000,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

1.150,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.000,001.000,00 115,01.150,00 100,0150,00

34.950,0006039013 Drugi operativni stroški 34.450,0034.100,00 102,534.950,00 100,0850,00(N)

1.150,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,00800,00 143,81.150,00 100,0350,00

1.000,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 50,01.000,00 100,0-1.000,00

3.000,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 75,03.000,00 100,0-1.000,00

12.500,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 125,012.500,00 100,02.500,00

2.500,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00

2.000,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

100,00402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

700,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 100,0700,00 100,00,00

12.000,00402999 Drugi operativni odhodki 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,00,00

19.450,0006039017 Nakup opreme 18.500,0018.500,00 54,110.000,00 51,4-8.500,00(N)

15.950,00420101 Nakup avtomobilov 15.000,0015.000,00 20,03.000,00 18,8-12.000,00

2.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

1.500,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 333,35.000,00 333,33.500,00
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68.750,0006039018 Pisarniški in splošni material 61.750,0061.700,00 111,468.750,00 100,07.050,00(N)

5.050,00402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.000,00 101,05.050,00 100,050,00

12.000,00402001 Čistilni material in storitve 10.000,0010.000,00 120,012.000,00 100,02.000,00

4.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

5.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

6.000,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

10.500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 100,010.500,00 100,00,00

17.000,00402007 Računalniške storitve 12.000,0012.000,00 141,717.000,00 100,05.000,00

1.700,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 100,01.700,00 100,00,00

5.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

2.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00
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2050 Urad za gospodarstvo 942.323,30993.686,03993.518,00 84,5839.214,00 89,1-154.304,00

39.100,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.768,0338.600,00 164,863.600,00 162,725.000,00

10.900,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 100,010.900,00 100,00,00

2.000,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

2.000,0011029001 Sofinanciranje okoljskih investicij 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00(N)

2.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

5.900,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 100,05.900,00 100,00,00

5.000,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00(N)

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

900,0011029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00(N)

900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

1.000,0011029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

1.000,0011029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00(N)

1.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

2.000,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

2.000,0011029007 Intervencije za vzpodb. kmetijstva 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00(N)

2.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

2.700,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 100,02.700,00 100,00,00

2.700,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 100,02.700,00 100,00,00

900,0011039001 Izobraževanje za kmetijstvo 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00(N)

900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

1.800,0011039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,00,00(N)

1.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,00,00
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25.500,001104 Gozdarstvo 25.168,0325.000,00 200,050.000,00 196,125.000,00

25.500,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 25.168,0325.000,00 200,050.000,00 196,125.000,00

25.500,0011049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 25.168,0325.000,00 200,050.000,00 196,125.000,00(N)

25.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.168,0325.000,00 200,050.000,00 196,125.000,00

664.460,3013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

759.500,00759.500,00 89,4679.200,00 102,2-80.300,00

664.460,301302 Cestni promet in infrastruktura 759.500,00759.500,00 89,4679.200,00 102,2-80.300,00

410.700,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 348.700,00348.700,00 127,8445.700,00 108,597.000,00

350.000,0013029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 300.000,00300.000,00 116,7350.000,00 100,050.000,00(N)

350.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300.000,00300.000,00 116,7350.000,00 100,050.000,00

10.000,0013029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 150,015.000,00 150,05.000,00(N)

10.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 150,015.000,00 150,05.000,00

47.000,0013029003 Sanacija cest po neurjih 30.000,0030.000,00 233,370.000,00 148,940.000,00(N)

47.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 233,370.000,00 148,940.000,00

3.000,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 8.000,008.000,00 125,010.000,00 333,32.000,00(N)

3.000,00420401 Novogradnje 8.000,008.000,00 125,010.000,00 333,32.000,00

700,0013029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00700,00 100,0700,00 100,00,00(N)

700,00402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 100,0700,00 100,00,00

239.260,3013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 400.800,00400.800,00 55,8223.500,00 93,4-177.300,00

70.000,0013029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 120.000,00120.000,00 100,0120.000,00 171,40,00(N)

70.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 120.000,00120.000,00 100,0120.000,00 171,40,00

72.101,5013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 71.105,9355.000,00 30,917.000,00 23,6-38.000,00(N)

65.300,00420401 Novogradnje 64.304,4350.000,00 30,015.000,00 23,0-35.000,00

6.801,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.801,505.000,00 40,02.000,00 29,4-3.000,00
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8.726,0013029068 Krožišče GAJ Mozirje 35.000,0035.000,00 0,00,00 0,0-35.000,00(N)

1,00420401 Novogradnje 25.000,0025.000,00 0,00,00 0,0-25.000,00

8.725,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,0010.000,00 0,00,00 0,0-10.000,00

1,0013029075 Cesta Lepa Njiva 3.000,003.000,00 0,00,00 0,0-3.000,00(N)

1,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000,003.000,00 0,00,00 0,0-3.000,00

1,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 73.263,2791.000,00 11,010.000,00 ----81.000,00(N)

1,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 73.263,2791.000,00 11,010.000,00 ----81.000,00

28.300,0013029077 Parkirišča 28.300,0028.300,00 116,633.000,00 116,64.700,00(N)

3.300,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.300,003.300,00 90,93.000,00 90,9-300,00

25.000,00420401 Novogradnje 25.000,0025.000,00 120,030.000,00 120,05.000,00

0,0013029078 Krožišče Soteska 10.000,0010.000,00 20,02.000,00 ----8.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 7.000,007.000,00 14,31.000,00 ----6.000,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,003.000,00 33,31.000,00 ----2.000,00

20.000,0013029079 Most Ljubija 20.000,0020.000,00 5,01.000,00 5,0-19.000,00(N)

20.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,0020.000,00 5,01.000,00 5,0-19.000,00

21.630,8013029080 Krožišče Šola 21.630,8020.000,00 75,015.000,00 69,4-5.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---15.000,00 ---15.000,00

21.630,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.630,8020.000,00 0,00,00 0,0-20.000,00

0,0013029081 Cesta Mlinska pot 0,000,00 ---7.000,00 ---7.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---7.000,00 ---7.000,00

18.500,0013129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,0018.500,00 100,018.500,00 100,00,00(N)

18.500,00420401 Novogradnje 18.500,0018.500,00 100,018.500,00 100,00,00

14.500,0013029004 Cestna razsvetljava 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 69,00,00

14.500,0013029073 JR menjava svetilk 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 69,00,00(N)

14.500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 69,00,00
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214.398,0014 GOSPODARSTVO 171.053,00171.053,00 43,975.000,00 35,0-96.053,00

2.300,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 6.000,006.000,00 33,32.000,00 87,0-4.000,00

2.300,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 6.000,006.000,00 33,32.000,00 87,0-4.000,00

2.300,0014029003 Promocija občine Mozirje 6.000,006.000,00 33,32.000,00 87,0-4.000,00(N)

2.300,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 6.000,006.000,00 33,32.000,00 87,0-4.000,00

212.098,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 165.053,00165.053,00 44,273.000,00 34,4-92.053,00

212.098,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 165.053,00165.053,00 44,273.000,00 34,4-92.053,00

41.450,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 100,014.000,00 33,80,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

27.450,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---0,00 0,00,00

10.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

0,0014039002 Promocija turizma 0,000,00 ---44.000,00 ---44.000,00(N)

0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---44.000,00 ---44.000,00

170.648,0014139009 Turistična infrastruktura 151.053,00151.053,00 6,610.000,00 5,9-141.053,00(N)

13.195,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---10.000,00 75,810.000,00

6.186,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,000,00 ---0,00 0,00,00

7.506,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 ---0,00 0,00,00

931,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---0,00 0,00,00

139.780,00420401 Novogradnje 150.889,00150.889,00 0,00,00 0,0-150.889,00

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

3.050,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---0,00 0,00,00

0,0014139010 Kolesarske povezave 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---5.000,00 ---5.000,00
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24.365,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,9-2.951,00

24.365,002201 Servisiranje javnega dolga 24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,9-2.951,00

24.365,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,9-2.951,00

24.365,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,9-2.951,00(N)

965,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,000,00 ---1.000,00 103,61.000,00

23.400,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.400,0023.400,00 87,220.414,00 87,2-2.986,00

0,00403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 965,00965,00 0,00,00 ----965,00
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2060 Urad za okolje in prostor 497.458,85544.582,14543.500,00 94,2512.050,00 102,9-31.450,00

24.251,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 29.250,0029.250,00 100,029.250,00 120,60,00

24.251,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 29.250,0029.250,00 100,029.250,00 120,60,00

4.150,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.150,004.150,00 100,04.150,00 100,00,00

4.150,0007039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.150,004.150,00 100,04.150,00 100,00,00(N)

550,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,00550,00 100,0550,00 100,00,00

3.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 100,03.600,00 100,00,00

20.101,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 25.100,0025.100,00 100,025.100,00 124,90,00

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,00,00(N)

13.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,00,00

6.500,0007039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 100,06.500,00 100,00,00(N)

6.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 100,06.500,00 100,00,00

1,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 5.000,005.000,00 100,05.000,00 ---0,00(N)

1,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,05.000,00 ---0,00

276.708,9215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 300.100,00300.100,00 117,5352.700,00 127,552.600,00

225.208,921502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 267.600,00267.600,00 92,0246.200,00 109,3-21.400,00

15.200,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 100,015.200,00 100,00,00

12.200,0015029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.200,0012.200,00 100,012.200,00 100,00,00(N)

12.200,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,00 100,012.200,00 100,00,00

1.000,0015029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00(N)

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

2.000,0015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00(N)

2.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00
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210.007,9215029002 Ravnanje z odpadno vodo 242.400,00242.400,00 94,9230.000,00 109,5-12.400,00

174.107,9215029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 169.400,00169.400,00 124,0210.000,00 120,640.600,00(N)

149.707,92420401 Novogradnje 145.000,00145.000,00 128,0185.600,00 124,040.600,00

5.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

4.400,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.400,004.400,00 100,04.400,00 100,00,00

5.000,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

5.000,00420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,00,00

10.000,0015029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00(N)

10.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

2.100,0015029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 20.000,0020.000,00 5,01.000,00 47,6-19.000,00(N)

2.100,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 5,01.000,00 47,6-19.000,00

3.800,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 20.000,0020.000,00 5,01.000,00 26,3-19.000,00(N)

3.800,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 5,01.000,00 26,3-19.000,00

3.000,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00(N)

3.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

17.000,0015029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 20.000,0020.000,00 25,05.000,00 29,4-15.000,00(N)

17.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,0020.000,00 25,05.000,00 29,4-15.000,00

1,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 10.000,0010.000,00 10,01.000,00 ----9.000,00

1,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 10.000,0010.000,00 10,01.000,00 ----9.000,00(N)

1,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 10.000,0010.000,00 10,01.000,00 ----9.000,00

50.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 31.000,0031.000,00 338,7105.000,00 210,074.000,00

50.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 31.000,0031.000,00 338,7105.000,00 210,074.000,00

49.000,0015049002 Sanacija plazov 30.000,0030.000,00 266,780.000,00 163,350.000,00(N)

49.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 266,780.000,00 163,350.000,00
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1.000,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1.000,001.000,00 ---25.000,00 ---24.000,00(N)

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

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---25.000,00 ---25.000,00

1.500,001506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

1.500,0015069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

1.500,0015069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00(N)

1.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

196.498,9316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

215.232,14214.150,00 60,8130.100,00 66,2-84.050,00

27.500,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 35.883,2183.500,00 52,143.500,00 158,2-40.000,00

9.500,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.500,0013.500,00 100,013.500,00 142,10,00

6.000,0016029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 166,70,00(N)

6.000,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 166,70,00

3.500,0016129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00(N)

3.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00

18.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 22.383,2170.000,00 42,930.000,00 166,7-40.000,00

13.000,0016029006 Prostorsko načrtovanje 17.383,2120.000,00 150,030.000,00 230,810.000,00(N)

13.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.383,2120.000,00 150,030.000,00 230,810.000,00

5.000,0016029016 Komunalni prispevek-vračilo 5.000,0050.000,00 0,00,00 0,0-50.000,00(N)

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,0050.000,00 0,00,00 0,0-50.000,00
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73.532,141603 Komunalna dejavnost 83.882,1482.800,00 89,173.750,00 100,3-9.050,00

40.800,0016039001 Oskrba z vodo 50.800,0050.800,00 80,741.000,00 100,5-9.800,00

5.800,0016039003 Vodovod Lepa Njiva 5.800,005.800,00 103,56.000,00 103,5200,00(N)

1.800,00410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih 
služb

1.800,001.800,00 111,12.000,00 111,1200,00

4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

35.000,0016039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 45.000,0045.000,00 77,835.000,00 100,0-10.000,00(N)

35.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 77,835.000,00 100,0-10.000,00

7.582,1416039003 Objekti za rekreacijo 7.582,146.500,00 116,97.600,00 100,21.100,00

7.582,1416039008 Objekti za rekreacijo 7.582,146.500,00 116,97.600,00 100,21.100,00(N)

1.500,00402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

6.082,14411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.082,145.000,00 122,06.100,00 100,31.100,00

5.150,0016039004 Praznično urejanje naselij 5.500,005.500,00 93,65.150,00 100,0-350,00

5.150,0016039013 Praznična okrasitev naselij 5.500,005.500,00 93,65.150,00 100,0-350,00(N)

5.150,00402999 Drugi operativni odhodki 5.500,005.500,00 93,65.150,00 100,0-350,00

20.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,00,00

20.000,0016039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,00,00(N)

20.000,00402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,00,00

5.050,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.050,005.050,00 100,05.050,00 100,00,00

5.050,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.050,005.050,00 100,05.050,00 100,00,00

3.000,0016059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00(N)

3.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00

1.050,0016059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 100,01.050,00 100,00,00(N)

600,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00 100,0600,00 100,00,00

450,00402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 100,0450,00 100,00,00

Stran: 17 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

1.000,0016059005 Invest. vzdrževanje 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00(N)

1.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

90.416,791606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

90.416,7942.800,00 18,27.800,00 8,6-35.000,00

54.416,7916069001 Urejanje občinskih zemljišč 54.416,796.800,00 100,06.800,00 12,50,00

3.800,0016069001 Pokopališče Mozirje 3.800,003.800,00 100,03.800,00 100,00,00(N)

100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

1.000,00402200 Električna energija 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

250,00402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 100,0250,00 100,00,00

2.000,00402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

150,00402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 100,0150,00 100,00,00

300,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

2.500,0016069002 Pokopališče Šmihel 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,00,00(N)

150,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 100,0150,00 100,00,00

2.200,00402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 100,02.200,00 100,00,00

150,00402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 100,0150,00 100,00,00

48.116,7916169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 48.116,79500,00 100,0500,00 1,00,00(N)

48.116,79420401 Novogradnje 48.116,79500,00 100,0500,00 1,00,00

36.000,0016069002 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 2,81.000,00 2,8-35.000,00

36.000,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 36.000,0036.000,00 2,81.000,00 2,8-35.000,00(N)

36.000,00420600 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 2,81.000,00 2,8-35.000,00
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2070 Urad za splošne zadeve 1.519.838,411.505.739,011.499.395,00 102,11.531.498,00 100,832.103,00

3.070,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 100,03.070,00 100,00,00

3.070,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 100,03.070,00 100,00,00

3.070,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 100,03.070,00 100,00,00

900,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00(N)

900,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

2.170,0005029002 Regijsko študijsko središče, Center za razvoj 2.170,002.170,00 100,02.170,00 100,00,00(N)

2.170,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 100,02.170,00 100,00,00

94.312,7617 ZDRAVSTVENO VARSTVO 74.244,3674.000,00 62,246.000,00 48,8-28.000,00

54.312,761702 Primarno zdravstvo 35.244,3635.000,00 17,16.000,00 11,1-29.000,00

54.312,7617029001 Dejavnost zdravstvenih domov 35.244,3635.000,00 17,16.000,00 11,1-29.000,00

13.120,0017029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 10.244,3610.000,00 50,05.000,00 38,1-5.000,00(N)

13.120,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.244,3610.000,00 50,05.000,00 38,1-5.000,00

41.192,7617029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 25.000,0025.000,00 4,01.000,00 2,4-24.000,00(N)

22.792,76420104 Nakup reševalnih vozil 0,000,00 ---0,00 0,00,00

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

18.400,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---1.000,00 5,41.000,00

40.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 39.000,0039.000,00 102,640.000,00 100,01.000,00

31.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.000,0030.000,00 103,331.000,00 100,01.000,00

31.000,0017079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 30.000,0030.000,00 103,331.000,00 100,01.000,00(N)

31.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 30.000,0030.000,00 103,331.000,00 100,01.000,00

9.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,00,00

9.000,0017079002 Mrliško ogl. služba 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,00,00(N)

9.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,00,00
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308.850,1918 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 324.998,19319.910,00 86,1275.521,00 89,2-44.389,00

10.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

10.000,0018029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

1.500,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00(N)

1.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

8.500,0018029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,00,00(N)

8.500,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,00,00

201.732,001803 Programi v kulturi 232.680,00230.810,00 100,1231.021,00 114,5211,00

143.810,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 143.810,00143.810,00 119,7172.090,00 119,728.280,00

88.170,0018039001 Plače in prispevki v knjižnici 88.170,0088.170,00 123,5108.850,00 123,520.680,00(N)

73.114,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 73.114,0073.114,00 120,387.967,00 120,314.853,00

13.926,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 13.926,0013.926,00 138,719.310,00 138,75.384,00

1.130,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

1.130,001.130,00 139,21.573,00 139,2443,00

45.000,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 45.000,0045.000,00 116,952.600,00 116,97.600,00(N)

45.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 45.000,0045.000,00 116,952.600,00 116,97.600,00

9.640,0018039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 100,09.640,00 100,00,00(N)

9.640,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 100,09.640,00 100,00,00

1.000,0018039004 Založništvo - sofinanciranje 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00(N)

1.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

19.801,0018039003 Ljubiteljska kultura 24.300,0022.430,00 84,418.931,00 95,6-3.499,00

2.430,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 100,02.430,00 100,00,00(N)

2.430,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 100,02.430,00 100,00,00

12.870,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 13.870,0012.000,00 100,012.000,00 93,20,00(N)

12.870,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.870,0012.000,00 100,012.000,00 93,20,00
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4.501,0018039007 Godba 8.000,008.000,00 56,34.501,00 100,0-3.499,00(N)

4.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00

1,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 0,01,00 100,0-3.499,00

38.121,0018039005 Drugi programi v kulturi 64.570,0064.570,00 62,040.000,00 104,9-24.570,00

10.000,0018039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00(N)

10.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

28.120,0018039009 Knjižnica Mozirje - investicija 44.570,0044.570,00 44,920.000,00 71,1-24.570,00(N)

14.570,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 14.570,0014.570,00 68,610.000,00 68,6-4.570,00

13.550,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,0030.000,00 33,310.000,00 73,8-20.000,00

1,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 ---0,00(N)

1,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 ---0,00

97.118,191805 Šport in prostočasne aktivnosti 82.318,1979.100,00 43,634.500,00 35,5-44.600,00

92.618,1918059001 Programi športa 77.818,1974.600,00 40,230.000,00 32,4-44.600,00

61.000,0018059005 Ureditev igrišč 45.000,0045.000,00 2,21.000,00 1,6-44.000,00(N)

61.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 2,21.000,00 1,6-44.000,00

30.018,1918059006 Dotacija Športnim društvom 31.218,1928.000,00 100,028.000,00 93,30,00(N)

6.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,00,00

24.018,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.218,1922.000,00 100,022.000,00 91,60,00

100,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 100,00100,00 0,00,00 0,0-100,00(N)

100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 0,00,00 0,0-100,00

1.500,0018059011 Maratoni 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,7-500,00(N)

1.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,7-500,00

4.500,0018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00

4.500,0018059010 Sofinanc. programov za mladino 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00(N)

4.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00
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936.735,0019 IZOBRAŽEVANJE 942.915,00942.915,00 109,31.030.598,00 110,087.683,00

569.323,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 569.323,00569.323,00 109,9625.686,00 109,956.363,00

569.323,0019029001 Vrtci 569.323,00569.323,00 109,9625.686,00 109,956.363,00

569.323,0019029001 Plače in prispevki - Vrtci 569.323,00569.323,00 109,9625.686,00 109,956.363,00(N)

35.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 100,035.000,00 100,00,00

416.823,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 416.823,00416.823,00 96,8403.261,00 96,8-13.562,00

57.480,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 57.480,0057.480,00 100,757.888,00 100,7408,00

56.885,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 56.885,0056.885,00 214,1121.799,00 214,164.914,00

3.135,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

3.135,003.135,00 246,87.738,00 246,84.603,00

275.412,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 281.592,00281.592,00 110,4310.912,00 112,929.320,00

257.712,0019039001 Osnovno šolstvo 263.892,00263.892,00 106,3280.512,00 108,916.620,00

45.692,0019039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.692,0045.692,00 100,645.962,00 100,6270,00(N)

39.700,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.700,0039.700,00 99,739.586,00 99,7-114,00

5.482,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.482,00 108,15.926,00 108,1444,00

510,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

510,00510,00 88,2450,00 88,2-60,00

96.950,0019039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 113.500,00113.500,00 91,5103.850,00 107,1-9.650,00(N)

93.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 93.500,0093.500,00 100,493.850,00 100,4350,00

3.450,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,0020.000,00 50,010.000,00 289,9-10.000,00

1.500,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00(N)

1.500,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00
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111.570,0019039012 Športna dvorana Mozirje 101.200,00101.200,00 125,7127.200,00 114,026.000,00(N)

12.000,00402001 Čistilni material in storitve 11.000,0011.000,00 109,112.000,00 100,01.000,00

7.500,00402200 Električna energija 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,00,00

45.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.000,0040.000,00 112,545.000,00 100,05.000,00

3.300,00402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 100,03.300,00 100,00,00

1.500,00402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

4.400,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.400,004.400,00 100,04.400,00 100,00,00

3.500,00402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00

34.370,00420401 Novogradnje 30.000,0030.000,00 166,750.000,00 145,520.000,00

2.000,0019039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00(N)

2.000,00402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,00,00

17.700,0019039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 171,830.400,00 171,812.700,00

14.100,0019039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0014.100,00 190,126.800,00 190,112.700,00(N)

14.100,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.100,0014.100,00 119,216.800,00 119,22.700,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 ---10.000,00 ---10.000,00

3.600,0019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 100,03.600,00 100,00,00(N)

100,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 100,0100,00 100,00,00

3.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,00,00

92.000,001906 Pomoči šolajočim 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,22.000,00

92.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,22.000,00

92.000,0019069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,22.000,00(N)

92.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,22.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

176.870,4620 SOCIALNO VARSTVO 160.511,46159.500,00 110,5176.309,00 99,716.809,00

12.000,002002 Varstvo otrok in družine 11.000,0011.000,00 109,112.000,00 100,01.000,00

12.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 11.000,0011.000,00 109,112.000,00 100,01.000,00

12.000,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 11.000,0011.000,00 109,112.000,00 100,01.000,00(N)

12.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 11.000,0011.000,00 109,112.000,00 100,01.000,00

164.870,462004 Izvajanje programov socialnega varstva 149.511,46148.500,00 110,7164.309,00 99,715.809,00

9.409,0020049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 140,49.409,00 100,02.709,00

9.409,0020049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 140,49.409,00 100,02.709,00(N)

5.255,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.000,004.000,00 131,45.255,00 100,01.255,00

820,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 117,1820,00 100,0120,00

3.334,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 166,73.334,00 100,01.334,00

117.100,0020049003 Socialno varstvo starih 100.500,00100.500,00 116,5117.100,00 100,016.600,00

80.000,0020049003 Socialno varstvo starih 65.000,0065.000,00 123,180.000,00 100,015.000,00(N)

80.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 65.000,0065.000,00 123,180.000,00 100,015.000,00

36.000,0020049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 30.000,0030.000,00 120,036.000,00 100,06.000,00(N)

36.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 30.000,0030.000,00 120,036.000,00 100,06.000,00

1.100,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 5.500,005.500,00 20,01.100,00 100,0-4.400,00(N)

1.100,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 5.500,005.500,00 20,01.100,00 100,0-4.400,00

23.500,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.000,0027.000,00 87,023.500,00 100,0-3.500,00

20.500,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.000,0024.000,00 85,420.500,00 100,0-3.500,00(N)

20.500,00411920 Subvencioniranje stanarin 24.000,0024.000,00 85,420.500,00 100,0-3.500,00

3.000,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00(N)

3.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

14.861,4620049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 15.311,4614.300,00 100,014.300,00 96,20,00

14.861,4620049011 Humanitarna in druga društva 15.311,4614.300,00 100,014.300,00 96,20,00(N)

2.300,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 100,02.300,00 100,00,00

12.561,46412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.011,4612.000,00 100,012.000,00 95,50,00

3.594.806,003.655.381,003.655.381,00 96,13.510.967,00 97,7Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov -144.414,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 141.722,000,000,00 ---146.039,00 103,1146.039,00

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00

0,001302 Cestni promet in infrastruktura 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00

0,0013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00(N)

0,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00

141.722,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0,000,00 ---141.722,00 100,0141.722,00

141.722,002201 Servisiranje javnega dolga 0,000,00 ---141.722,00 100,0141.722,00

141.722,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

0,000,00 ---141.722,00 100,0141.722,00

141.722,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

0,000,00 ---141.722,00 100,0141.722,00(N)

141.722,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 0,000,00 ---141.722,00 100,0141.722,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 58.032,0058.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,00,00

58.032,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,00,00

58.032,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,00,00

58.032,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,00,00

58.032,0015029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,00,00(N)

41.026,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 41.026,0041.026,00 100,041.026,00 100,00,00

17.006,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,00 100,017.006,00 100,00,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

208 - PR2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

221 - REB2019

ocena realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(1)

Indeks

223 - PR2020

predlog proračuna

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(1)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 0,00141.722,00141.722,00 0,00,00 ----141.722,00

0,0019 IZOBRAŽEVANJE 141.722,00141.722,00 0,00,00 ----141.722,00

0,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 141.722,00141.722,00 0,00,00 ----141.722,00

0,0019039001 Osnovno šolstvo 141.722,00141.722,00 0,00,00 ----141.722,00

0,0019039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 141.722,00141.722,00 0,00,00 ----141.722,00(N)

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 141.722,00141.722,00 0,00,00 ----141.722,00

199.754,00199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,2Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 4.317,00

3.794.560,003.855.135,003.855.135,00 96,43.715.038,00 97,9Skupaj: -140.097,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2019 - 2022

Proračun občine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 3.562.761 403.716 282.000 155.001 155.001 55.001

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 383.300 30.000 55.000 25.000 25.000 25.000

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 87.172 5.000 5.000 0 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 23.172 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0039 Sofinanciranje okoljskih investicij 23.172 2.000 2.000 0 0 001.12.202001.01.200727.172

23.172 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 11.000 1.000 1.000 0 0 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 11.000 1.000 1.000 0 0 012.12.202001.01.200713.000

11.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 53.000 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 53.000 2.000 2.000 0 0 001.12.202001.01.200757.000

53.000 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 296.128 25.000 50.000 25.000 25.000 25.000

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 296.128 25.000 50.000 25.000 25.000 25.000

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 296.128 25.000 50.000 25.000 25.000 25.00001.12.202301.07.2007446.128

52.500 0 25.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
243.628 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.145.471 222.828 217.000 130.001 130.001 30.001

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.145.471 222.828 217.000 130.001 130.001 30.001

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.145.471 222.828 217.000 130.001 130.001 30.001

OB032-07-0012 Sanacija cest po neurjih 1.206.024 47.000 70.000 30.000 30.000 30.00001.12.202301.07.20071.413.024

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
705.024 47.000 70.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0019 Korožišče GAJ Mozirje 238.476 33.725 0 0 0 001.12.201901.09.2007272.201

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
238.476 33.725 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB032-07-0020 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 792.019 72.102 17.000 0 0 001.12.201901.09.2007881.121

81.548 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
509.304 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
201.167 72.102 17.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0022 Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 873.952 70.000 120.000 100.000 100.000 020.12.202201.07.20071.293.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
798.952 70.000 120.000 100.000 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-16-0002 Obnova Praprotnikove ulice 35.000 1 10.000 1 1 131.12.202301.01.201745.004

35.000 1 10.000 1 1 1PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 33.990 150.888 10.000 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 33.990 150.888 10.000 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 33.990 150.888 10.000 0 0 0

OB079-17-0001 Turistična infrastruktura 33.990 150.888 10.000 0 0 031.12.201904.04.2017194.878

3.499 101.369 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 5.998 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

30.491 43.521 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 2 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2060 Urad za okolje in prostor 3.868.491 319.858 392.932 1.542.218 2.559.513 42.200

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilske opreme 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202201.01.2006430.200

410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.766.953 260.858 312.932 1.460.218 2.467.513 42.200

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.537.180 211.858 232.932 1.430.218 2.437.513 12.200

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 144.800 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 144.800 12.200 12.200 12.200 12.200 12.20001.12.202301.07.2007205.800

144.800 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.392.380 199.658 220.732 1.418.018 2.425.313 0

OB032-07-0013 Centralna čistilna naprava Mozirje 1.352.380 0 0 0 0 031.12.201810.09.20071.352.380

127.037 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
790.966 0 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine
434.376 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-14-0001 Kanalizacijski sistemi - male ČN 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202201.01.201580.000

40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0003 Kanalizacijski sistem agolmeracija Mozirje 0 19.100 6.000 829.269 2.415.313 031.12.202201.01.20193.269.682

0 0 0 656.816 1.180.015 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 19.100 6.000 172.453 1.235.298 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0004 Centralna čistilna naprava Mozirje, faza 2 0 170.558 204.732 578.749 0 031.12.202101.01.2019954.039

0 85.279 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 0 578.749 0 0PV - Transfer iz druge občine
0 85.279 204.732 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.229.773 49.000 80.000 30.000 30.000 30.000

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.229.773 49.000 80.000 30.000 30.000 30.000

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.229.773 49.000 80.000 30.000 30.000 30.00001.12.202301.09.20071.448.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
652.595 49.000 80.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 3 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 691.338 54.000 75.000 77.000 87.000 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 617.338 19.000 40.000 32.000 32.000 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 136.240 6.000 10.000 12.000 12.000 0

OB032-07-0043 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 136.240 6.000 10.000 12.000 12.000 030.12.202201.01.2007176.240

136.240 6.000 10.000 12.000 12.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje 481.098 13.000 30.000 20.000 20.000 0

OB032-07-0044 Prostorsko načrtovanje 481.098 13.000 30.000 20.000 20.000 020.12.202201.01.2007564.098

481.098 13.000 30.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 74.000 35.000 35.000 45.000 55.000 0

16039001 Oskrba z vodo 74.000 35.000 35.000 45.000 55.000 0

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 74.000 35.000 35.000 45.000 55.000 002.11.202223.12.2014244.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
48.972 35.000 35.000 45.000 55.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 4 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2070 Urad za splošne zadeve 1.296.007 292.269 110.170 1.236.662 761.004 30.000

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središče 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 001.01.202201.01.200529.014

20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 231.676 54.313 6.000 505.000 5.000 0

1702 Primarno zdravstvo 231.676 54.313 6.000 505.000 5.000 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 231.676 54.313 6.000 505.000 5.000 0

OB079-08-0001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 176.676 13.120 5.000 5.000 5.000 031.12.202201.01.2009204.796

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
151.676 13.120 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB079-15-0002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 55.000 41.193 1.000 500.000 0 031.12.202201.01.2016597.193

55.000 41.193 1.000 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 569.581 146.416 32.000 709.492 733.834 10.000

1803 Programi v kulturi 332.802 55.570 31.000 699.492 728.834 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 57.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

OB032-07-0048 Založništvo 57.000 1.000 1.000 1.000 1.000 030.12.202201.01.200761.000

57.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 275.802 54.570 30.000 698.492 727.834 0

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 209.762 10.000 10.000 10.000 10.000 020.12.202201.07.2007249.762

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
133.450 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB032-07-0027 Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 66.040 44.570 20.000 688.492 717.834 020.12.202201.09.20071.536.936

0 0 0 380.848 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
66.040 44.570 20.000 307.644 717.834 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 236.779 90.846 1.000 10.000 5.000 10.000

18059001 Programi športa 236.779 90.846 1.000 10.000 5.000 10.000

OB032-07-0001 Športni park Mozirje 236.779 90.846 1.000 10.000 5.000 10.00020.12.202220.07.2007353.625

140.389 29.846 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
71.000 61.000 1.000 10.000 5.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva
25.390 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 19 IZOBRAŽEVANJE 474.416 89.370 70.000 20.000 20.000 20.000

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 474.416 89.370 70.000 20.000 20.000 20.000

19039001 Osnovno šolstvo 474.416 89.370 70.000 20.000 20.000 20.000

OB032-07-0003 Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnje 419.416 30.000 20.000 20.000 20.000 20.00001.12.202301.01.2008529.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
335.186 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0002 Invesitije v OŠ Mozirje 55.000 59.370 50.000 0 0 031.12.201901.03.2018164.370

25.000 25.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
30.000 34.370 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

8.727.259 1.015.843 785.102 2.933.881 3.475.518 127.201Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

5.607.878 768.351 760.102 1.317.468 2.295.503 127.201PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

534.304 25.000 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

790.966 5.998 0 578.749 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.732.721 216.494 25.000 380.848 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 0 656.816 1.180.015 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

8.716.259 1.015.843 785.102 2.933.881 3.475.518 127.201Skupaj PV - Proračunski viri

11.000 0 0 0 0 0OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki

11.000 0 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri
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LETNI KADROVSKI NAČRT 
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena, prvega in 
drugega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) podaja 
Občinskemu svetu Občine Mozirje v potrditev naslednji  
 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020 

 
 

Skupina Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ 

  zaposlenih 
(tekoče) 

zaposlenih 
(tekoče) 

število 
(tekoče) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) uslužbencev 

  nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih 

  čas čas   čas čas   čas čas   čas čas   

  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

                                                  

Funkcionarji 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  
                                                  

Uslužbenci U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD 

IX. tarifni 
raz. 

                                                

VIII. tarifni 
raz. 

                                                

VII. tarifni 
raz 

2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 

VI. tarifni 
raz. 

  1       1   1       1   1       1   1       1 

V. tarifni raz.   2       2   3       3   3       3   3       3 

IV. tarifni 
raz. 

  1       1   
 

      
 

                        

III. tarifni 
raz. 

                                                

II. tarifni raz.                    1    1       1     1   
 

  1   1 

I. tarifni raz.                                                 

SKUPAJ                                                 

uslužbenci 2 5 0 0 2 5 2 5 0 1 2 6 2 5 0 1 2 6 2 5 0   1 2 6 



NAČRT PRODAJE STVARNEGA 
PREMOŽENJA 

 

 

 

ImePREDLOG 
FINANČNEGA NAČRTA

Šifra

OBČINA MOZIRJE   Predlagatelj finančnega načrta:

Glavni program:

1 2 3

79

Proračunski uporabnik:

Podprogram:

 

4

Proračunska postavka:

0 

3.000 

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): -2.804 

Odhodki skupaj: 2.804 

420101 Nakup osebnega avtomobila Osebni avtomobil za potrebe občinske uprave

 

Pridobivanje premičnega premoženja Opis/namen 

P
R

IH
O

D
K

I

Podkonto Tip premoženja 
(zemljišča, zgradbe in 
prostori, oprema - brez 

prevoznih sredstev, 
prevozna sredstva, 

druga osnovna 
sredstva)

Opis premoženja
Šifra Naziv

  

2.804 

 

5

 

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje

0 

    

Prihodki:

Prenos prihodkov iz preklega leta:

720000 prihodki od prodaje stanovanjskih prostorov

0 

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

Obrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA

O
D

H
O

D
K

I

420600 nakup zemljišča zemljišče

Plan
2020

PRIPRAVA 
PRORAČUNA ZA 

LETO 2020

v eurih

0 

0 
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 
Prihodki proračuna 
70 - DAVČNI PRIHODKI 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Dohodnina - občinski vir. Višina je opredeljena v skladu z izhodišči Ministrstva za finance RS 
703 - Davki na premoženje 
Sem spadajo davki na premoženje od pravnih in fizičnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih 
ter fizičnih oseb, davki na dediščine in darila, ter davek na promet z nepremičninami. 
704 - Domači davki na blago in storitve 
To so davki na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve, komunalna taksa, turistična taksa in pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest. 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
To so prihodki od premoženja Občine. Prihodki od dividend, obresti, najemnin stanovanj in poslovnih prostorov, ter 
podeljenih koncesij. Planirana je še najemnina od komunalne infrastrukture, v skladu z najemno pogodbo. 
711 - Takse in pristojbine 
Prihodki od upravnih taks. 
712 - Globe in druge denarne kazni 
Prihodek od glob izrečenih od občinskega oziroma medobčinskega inšpektorja, ter kazni za nedovoljene posege v 
prostor. 
714 - Drugi nedavčni prihodki 
Glavnino prihodkov predstavljajo komunalni prispevki in prihodki od uporabe športne dvorane ter manjše odškodnine.  
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev 
V letu 2020 kapitalskih prihodkov ni predvidenih. 

73 - PREJETE DONACIJE 
730 - Prejete donacije iz domačih virov 
V letu 2020 donacije niso predvidene. 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Predvidena je finančna izravnava s strani RS za tekoče obveznosti Občine in po razpisih dodeljena sredstva RS za 
investicije (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor). 
Tu so zajeta tudi sredstva za grobnine in prispevki občanov za ceste. 
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Odhodki proračuna 
40 - TEKOČI ODHODKI 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Konto zajema vse plače, ki se direktno financirajo iz proračuna. 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Konto zajema prispevke od vseh plač, ki se direktno financirajo iz proračuna. 
402 - Izdatki za blago in storitve 
Konto zajema izdatke za vse materialne stroške, ki se direktno financirajo iz proračuna. 
403 - Plačila domačih obresti 
Konto zajema vsa plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov občine. 
409 - Rezerve 
Na kontu je oblikovana rezerva za interventne posege v primeru naravnih nesreč v višini 1,5% prihodkov občine od 
primerne porabe . 
Proračunska rezervacija je oblikovana za tiste izdatke, ki med letom nastajajo, pa jih ni bilo mogoče predvideti. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
410 - Subvencije 
Konto zajema skupni obseg sredstev za subvencioniranje javnih del na področju komunalnih del, OŠ Mozirje kot učna 
pomoč in Centru za socialno delo.  
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Konto zajema obseg sredstev za darilo družini ob rojstvu otroka, enkratne pomoči socialno šibkim, glavnino pa 
predstavljajo šolski prevozi, subvencioniranje stanarin, regresiranje oskrbe v domovih, pokrivanje razlike med ceno, ki 
jo plačajo starši in ekonomsko ceno v vrtcu. 
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Konto zajema sredstva, ki so namenjena financiranju dejavnosti društev. 
413 - Drugi tekoči domači transferi 
Konto zajema sredstva, ki so  namenjena za financiranje javnih zavodov (OŠ Mozirje, VVZ Mozirje, Osrednja 
knjižnica), financiranje občin (Mestna Občina Velenje) za plače in materialne stroške. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Konto zajema nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup zemljišč, 
investicijsko vzdrževanje in obnove, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,… 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
Konto vsebuje obseg sredstev za investicije v CERO Celje, investicije v kulturne, sakralne objekte, ki niso v občinski 
lasti. 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Konto vsebuje obseg sredstev za investicije v javnih zavodih (OŠ Mozirje, VVZ Mozirje, Osrednja knjižnica). 
 

B - Račun finančnih terjatev  in naložb 
// 

C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

500 - Domače zadolževanje 
Na kontu je planiran obseg dolgoročne zadolžitve za: od MGRT za obnovo CČN Loke, pod pogoji 23. člena ZFO. 
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55 - ODPLAČILA DOLGA 
550 - Odplačila domačega dolga 
Na kontu je planiran obseg vračila glavnice vseh dosedanjih kreditov in obresti za vse obstoječe dolgoročne in 
likvidnostne kredite občine. 
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2. POSEBNI DEL 
A - Bilanca odhodkov 
01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira delovanje občinskega sveta vključno s financiranjem strank in odborov ter urada župana. 

0101 - Politični sistem 
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
2010 - Občinski svet 

01019003 - Drugi osebni prejemki - sejnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema stroške v zvezi s sejami občinskega sveta. 
01019005 - Politične stranke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za delo političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. 
01019011 - Sejnine odborov in komisij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sejnine odborov. 
01019014 - Občinski praznik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema izdatke za izvedbo občinskega praznika. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
2020 - Nadzorni odbor 

01019013 - Nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema sejnine članov in materialne stroške nadzornega odbora. 
 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
2030 - Župan 

01019007 - Plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema plačo župana in podžupana. 
01019012 - Materialni stroški župana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zajema materialne stroške župana in podžupana. 
 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira izobraževalno središče v Celju, Center za razvoj v Velenju in razvojno raziskovalne 
projekte mladih v OŠ Mozirje. 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
2070 - Urad za splošne zadeve 

05029001 - Razvoj znanosti mladih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatek za sofinanciranje razvojnega projekta posameznikom v OŠ Mozirje 
05029002 - Izobraževalno središče, Center za razvoj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sofinanciranje izobraževalnega središča v Celju in Centra za razvoj v Velenju 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira delo občinske uprave in vse z dejavnostjo povezane materialne stroške ter stroške tekočega 
vzdrževanja občinskega premoženja. Občina Mozirje sofinancira delo skupne občinske uprave in sofinancira 
povezovanje lokalnih skupnosti. 

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 
2040 – Uprava 

06019001 – Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za Razvojno Agencijo Savinjske Regije, Območno Razvojno Agencijo v Nazarjah in 
Lokalno akcijsko skupino v Zgornji Savinjski dolini in Zavod Savinja. Vključeni so tudi stroški "Leader" projektov, ki 
potekajo preko LAS (npr. :Pot - Voda Nosi Spomine, Gori doli sem in tja, Tukaj.si, …). 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
06039001 - Administracija občinske uprave 
2040 – Uprava 

06039002 - Plače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vse zaposlene v občinski upravi. 
06039006 - Prevozni stroški in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vse prevozne stroške in storitve občinske uprave. 
06039007 - Kazni in odškodnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje vse kazni in odškodnine, ki so povezane z dejavnostjo občinske uprave (npr. za cesto, popravilo 
vodovoda,…) . 
06039020 - Plače delavcev skupne občinske uprave – cestna inšpekcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – cestni inšpektor. 
06039021 - Plače delavcev skupne občinske uprave – komunalna inšpekcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – komunalni inšpektor. 
06039022 - Plače delavcev skupne občinske uprave – urbanistično svetovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – urbanist. 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
2040 - Uprava 

06039009 - Posebni material in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje službeno obleko in orodje. 
06039010 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za energijo, vodo, ... za vse objekte, s katerimi upravlja občina direktno (občinski prostori, 
kulturni dom, ...). 
06039011 - Tekoče vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje za vse objekte s katerimi upravlja občina direktno (občinski prostori, 
kulturni dom, ...). 
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06039012 - Najemnine in zakupnine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte in druge licenčnine. 
06039013 - Drugi operativni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plačila odvetniških storitev, delo preko študentskega servisa, članarine, bančnih storitev, 
stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev,… 
06039017 - Nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za nakup avtomobila, nakup računalniške opreme in nakup opreme za vzdrževanje parkov in 
vrtov. 
06039018 - Pisarniški in splošni material 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za pisarniški in splošni material potreben za delo občinske uprave. 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira tekoče poslovanje in investicije v sistem zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

07039001 - Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za redno dejavnost civilne zaščite in zavarovanje civilne odgovornosti. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

07039003 - Redna dejavnost GD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sofinanciranje dejavnosti PGD Mozirje po sprejetem planu. 
07039004 - Poraba požarne takse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje transfer požarne takse, ki se nameni za sofinanciranje dejavnosti PGD Mozirje po sprejetem planu. 
07039005 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje gasilske opreme. 
 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje se aktivno vključuje v zaposlovanje težje zaposljivih občanov preko javnih del. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
10039001 - Povečanje zaposljivosti 
2070 - Urad za splošne zadeve 

10039002 - Javna dela - občina Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za javna dela na področju infrastrukture, delo in stroški materiala.  
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira v skladu z razpisom, tehnično podporo v kmetijstvu in transport mleka iz oddaljenih 
območij. 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029001 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih. Ureditev odvodnjavanja. 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029002 - Društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo društvom iz kmetijske dejavnosti na podlagi razpisa. 
11029004 - Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tehnično podporo v dopolnilni kmetijski dejavnosti na področju čebelarstva. 

11029003 - Zemljiške operacije 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029006 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje okoljskih posegov na kmetijskih zemljiščih v privatni lasti. 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11029007 – Intervencije za vzpodbujanje kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prevoza mleka od oddaljenih kmetij. Sofinanciranje poteka na podlagi 
razpisa za prevoznike. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11039001 - Izobraževanje za kmetijstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje predavanj iz varstva okolja (npr. škropljenje). Sofinanciranje je 50%. 
11039002 - Kmetijsko svetovalna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje obveznih izobraževanj za nosilce kmetij, ki jih izvaja kmetijsko svetovalna 
služba. Sofinanciranje je 50%. 
 

1104 - Gozdarstvo 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

11049001 - Investicijsko vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje gozdnih cest. V kolikor bo Občina uspela na razpisu Ministrstva za 
kmetijstvo, se v letu 2020 načrtuje novogradnja odseka »Kecej - Dobrovc, odsek Vrtače« v dolžini cca 800 m. 
 



 

Stran 13 od 30 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje občinski javnih poti in občinskih cest. 
 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029001 - Redno vzdrževanje občinskih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za redno vzdrževanje lokalnih cest (pluženje, posipanje, bankine,...). 
13029002 - Redno vzdrževanje javnih poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje javnih poti. 
13029003 - Sanacija cest po neurjih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odpravo poškodb na javnih cestah, ki so posledica neurij. 
13029004 - Izdelava zaščitnih ograj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za postavitev novih zaščitnih cestnih ograj na javnih cestah. 
13029005 - Svet za preventivo in vzgojo - SPV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje stroške za delo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029014 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. 
13029025 – Ureditev regionalne ceste RT-928123 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za financiranje javne razsvetljave, kanalizacije in pločnika ter parkirišča ob Šmihelski cesti. 
13029068 - Krožišče GAJ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je zaključena. 
13029075 - Cesta  Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je zaključena.. 
13029076 - Obnova Praprotnikove ulice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za pripravo projektov za obnovo Praprotnikove ulice s sofinanciranjem Kohezijskega sklada. 
Projekt je predviden za obdobje 4 let. 
13029077 - Parkirišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za ureditev parkirišč v Mozirju (na Tratah, Ob Šajspahu) in zakupnino parkirišča. 
13029078 – Krožišče Soteska 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje novogradnje krožišča v Soteski. Projekt je v Izvedbi RS, trenutno miruje. 
13029079 – Most Ljubija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje obnove mosta v Ljubiji. V letu 2020 je predviden zaključek investicije. 
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13029080 – Krožišče šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje gradnje krožišča pri OŠ Mozirje. Projekt je v Izvedbi RS, trenutno miruje. 
13029081 – Cesta Mlinska pot 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje gradnje Mlinske poti v času gradnje trgovskega centra Jager. 
13129011 - Cesta krajinski park Golte 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za ureditev površin za mirujoč promet (parkirišča) od Planinske Ravne do Golt. 
 

13029004 - Cestna razsvetljava 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029073 - Javna razsvetljava - menjava svetilk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje - menjavo svetilk v obstoječi javni razsvetljavi. 
 

14 - GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira Turistično društvo Mozirje in Pust Mozirski. Sofinancira turistično infrastrukturo in 
promocijo Občine Mozirje. 
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
2050 - Urad za gospodarstvo 

1402903 - Promocija občine Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za promocijo Občine Mozirje. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
2050 - Urad za gospodarstvo 

14039001 - Redna dejavnost turističnih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za najem pisarne TD Mozirje, najem šotora za pustovanje in redno dejavnost TD Mozirje ter 
Pusta Mozirskega. Od aprila 2019 in do decembra 2019, postavka vsebuje tudi izdatek za tekoče poslovanje TICa v 
Mozirju. 
14039002 – Promocija Turizma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje predviden izdatek za tekoče poslovanje TICa v Mozirju. 
14139009 – Turistična Infrastruktura 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture (označbe, ….). 
14139010 – Kolesarske povezave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije za načrtovane kolesarske poti (trasa: Slovenj 
Gradec – Velenje – Mozirje- Nazarje – Logarska in Celje – Mozirje – Logarska) 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje sofinancira projekte in investicije na področju ravnanja z odpadki in z odpadno vodo. 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029003 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki - RCERO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje investicij na odlagališču odpadkov v Celju (RCERO 1 in 2). 
15029018 - Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje in čiščenje meteorne kanalizacije. 
15129017 - Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za ureditev ekoloških otokov. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029006 - Čistilna naprava Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijo v novogradnjo skupne  čistilne naprave v Lokah. 
15029007 - Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir: taksa za obremenjevanje voda 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za subvencioniranje malih individualnih ČN v občini Mozirje . 
15029009 – Kanalizacija Mozirje - zahod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za projektno dokumentacijo novogradnje kanalizacijskega omrežja v Mozirju ( pri šoli) . 
15029012 – Kanalizacija Loke - vzhod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za projektno dokumentacijo novogradnje kanalizacijskega omrežja v Lokah pri Mozirju 
(stari del Lok) . 
15029015 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vzdrževanje in širitev kanalizacijskega omrežja. 
15029016 – Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za projektno dokumentacijo novogradnje kanalizacijskega omrežja na Praprotnikovi ulici v 
Mozirju. 
 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029014 - Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izpeljavo letne akcije čiščenja in odvoza kosovnih odpadkov. 
 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15049002 - Sanacija plazov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sanacijo plazov. 
15049003 - Urejanje poplavne varnosti Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicije v ureditev nabrežin in nasipov za preprečevanje poplav, ter alarmiranja.  
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1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15069002 - Nadzor vodovodov (ZZVRS) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje sredstva za izdelavo analiz pitne vode. 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira : 
1. odmere cest 
2. prostorsko načrtovanje 
3. urejanje in nakup zemljišč 
4. urejanje pokopališč 
5. nakup stanovanj 
6. investicije v oskrbo s pitno vodo 

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16029001 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odmere zemljišč. Večinoma so odmere zemljišč za ceste. 
16129001 - Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za vodenje katastra javne infrastrukture. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16029006 - Prostorsko načrtovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izdelavo prostorskih aktov (OPN, OPPN, …). 
16029016 – Komunalni prispevek - vračilo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2020 ni zahtevkov za vračilo komunalnih prispevkov investitorjem, ki so komunalni prispevek plačali, graditi 
pa niso nikoli začeli. 

1603 - Komunalna dejavnost 
16039001 - Oskrba z vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039003 – Vodovod Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje obseg subvencioniranje vodovoda v Lepi Njivi (oskrba od Komunalno podjetje Velenje) 
16039005 - Obnova vodovodnega sistema Letošč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema Letošč. 
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16039003 - Objekti za rekreacijo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039008 – Objekti za rekreacijo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za urejanje javnih površin (zelenice na trgu, urejanje otokov na krožiščih). 

16039004 – Praznično urejanje naselij 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039013 – Praznična okrasitev naselij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za novoletno okrasitev v Mozirju. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16039009 - Javna razsvetljava - vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za električno energijo za javno razsvetljavo in mesečno vzdrževanje javne razsvetljave. 
 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16059003 - Upravljanje stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje stroške upravljanja s stanovanji, ki so last Občine Mozirje (SIPRO). 
16059004 - Tekoče vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje stanovanj, ki so v občinski lasti. 
16059005 - Invest. vzdrževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki so v občinski lasti. 
 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16069001 - Pokopališče Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča v Mozirju. 
16069002 - Pokopališče Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje pokopališča v Šmihelu. 
16169001 - Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izgradnjo novih grobov. 
 

16069002 - Nakup zemljišč 
2060 - Urad za okolje in prostor 

16069004 - Odkup zemljišč in stavbišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odkup in prepis manjših površin v Mozirju.  
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma in sofinancira zdravstveno 
zavarovanje brezposelnim osebam. 
 

1702 - Primarno zdravstvo 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17029001 – Obnova zdravstvene postaje Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje ZP Mozirje 
17029002 – Širitev zdravstvenega doma Nazarje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijo v ZD Nazarje (sofinanciranje ) 
 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17079001 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v občini Mozirje 
 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
2070 - Urad za splošne zadeve 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za delo mrliško ogledne službe. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje financira tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma, financira muzejsko zbirko v Mozirju in 
sofinancira delovanje osrednje knjižnice v Mozirju. 
Društvene dejavnosti na področju kulture in športa so sofinancirane na podlagi razpisa. 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18029002 - Galerijska dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za organizacijo prireditev v galeriji Mozirje (razstave, okrogle mize, ...). 
18029004 - Najemnina prostora stalne zbirke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za najemnino prostora za muzejsko zbirko. 
 

1803 - Programi v kulturi 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039001 - Plače in prispevki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače zaposlenih v Osrednji knjižnici Mozirje. 
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18039002 - Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za materialne stroške v Osrednji knjižnici Mozirje. 
18039003 - Nabava knjig 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za nakup knjižnega fonda v Osrednji knjižnici Mozirje. 
18039004 - Založništvo - sofinanciranje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje izdaje knjižnih del domačih avtorjev. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039005 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 
18039006 - Kulturna društva - dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Mozirju na podlagi razpisa. 
18039007 - Godba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Godbe na pihala v Mozirju. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18039008 - Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za transfer v tekoče vzdrževanje kulturnega doma Mozirje. 
18039009 – Knjižnica Mozirje - investicija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za študije, načrte in drugo projektno dokumentacijo za Osrednjo knjižnico v Mozirju. 
18139008 - Sanacija KD Mozirje  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Mozirje. 
 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 - Programi športa 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18059005 – Ureditev Igrišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2020 ni predvidenih večjih investicij. Pri OŠ Šmihel nad Mozirjem, bi radi nekoliko uredili zunanje igrišče. 
18059006 - Dotacija športnim društvom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. 
18059008 - Akcija "Veter v laseh" 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prireditve "Veter v laseh". 
18059011 - Maratoni 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje izvedbe maratonov v Mozirju 
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18059002 - Programi za mladino 
2070 - Urad za splošne zadeve 

18059010 - Sofinanciranje programov za mladino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje prireditve za obdaritev otrok v "Veselem decembru". 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje v celoti financira delovanje vrtca v Mozirju in sofinancira delovanje Osnovne šole v Mozirju. 
Sofinancirana je tudi Glasbena šola Nazarje. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 - Vrtci 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19029001 - Plače in prispevki - Vrtci 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške zaposlenih v vrtcu Mozirje. 
Postavka vsebuje izdatke za subvencije drugih vrtcev (če so otroci iz Mozirja). 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039001 - Plače in prispevki v OŠ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje plač zaposlenih v OŠ Mozirje. 
19039002 - Materialni stroški v OŠ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za  materialne stroške OŠ Mozirje. 
19039003 - Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za  sofinanciranje plače učitelja zaposlenega preko javnih del na OŠ Mozirje. 
19039012 – Športna dvorana Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za poslovanje športne dvorane pri OŠ Mozirje. 
19039016 – Objekt podružnične šole Lepa Njiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za pokrivanje tekočih stroškov na objektu (voda, elektrika, ogrevanje, …). 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039014 - Glasbena šola Nazarje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje glasbenega izobraževanja otrok v Glasbeni šoli Nazarje. 
19039015 - II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje programa OŠ za otroke iz Občine Mozirje. 

1906 – Pomoči šolajočim 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za financiranje prevozov šoloobveznih otrok v Občini Mozirje. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje dodeljuje pomoč družinam za novorojenčka, sofinancira center za socialno delo in sofinancira oskrbo 
starejših občanov. 

2002 - Varstvo otrok in družine 
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20029001 - Pomoč družinam - novorojenčki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za izplačilo enkratne denarne pomoči družini z novorojenčkom. 
 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
20049001 - Centri za socialno delo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049001 - Centri za socialno delo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje Centra za socialno delo. 
 

20049003 - Socialno varstvo starih 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049003 – Socialno varstvo starejših 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje oskrbnin v domovih za starejše občane. 
20049005 - Pomoč družinam - redna zaposlitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje redno zaposlenega človeka pri CSD za pomoč družinam. 
20049007 - Javna dela - pomoč družinam 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje javnih del na področju pomoči socialno ogroženim družinam. 
 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje stanarin materialno ogroženih. 
20049006 – Pomoč socialno ogroženim 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za enkratne letne pomoči materialno ogroženih. 
 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
2070 - Urad za splošne zadeve 

20049011 - Humanitarna in druga društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za sofinanciranje programov humanitarnih društev (Rdeči križ, Karitas, ZZB,...) 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje za financiranje investicij, ki so sofinancirane s strani EU med letom najema likvidnostne kredite. 



 

Stran 22 od 30 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
2050 - Urad za gospodarstvo 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za obresti od likvidnostnih kreditov najetih za izvrševanje proračuna. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Občina Mozirje oblikuje rezervo za odpravo posledic po naravnih in drugih nesrečah v višini 1,5% izračunanih 
davčnih prihodkov občine. 
Rezervacija je oblikovana za izdatke, ki so nujni, a v proračunu niso bili zajeti. 
 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 
23029001 - Rezerva občine 
2030 - Župan 

23029001 - Rezerva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za odpravo posledic pri naravnih in drugih nesrečah. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
2030 - Župan 

23039001 - Rezervacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za poravnavo obveznosti, ki jih pri izdelavi proračuna ni bilo mogoče planirati. 
 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
// 

 

C - Račun financiranja 
 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 – Cestni promet in infrastruktura 
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
2050 - Urad za gospodarstvo 

13029025 – Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti obnovo ceste (pločniki, kanalizacija, …) 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
2060 - Urad za okolje in prostor 

15029006 – Centralna čistilna naprava Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti za "CČN Mozirje". 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 - Osnovno šolstvo 
2070 - Urad za splošne zadeve 

19039013 - OŠ Mozirje - 3. Faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti za "dograditev OŠ Mozirje in izgradnjo športne dvorane Mozirje". Velja do vključno 
leta 2018. 
 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2211 – Servisiranje javnega dolga 
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 
2040 - Urad za gospodarstvo 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševaja proračuna – domače 
zadolževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo dolgoročne obveznosti za poplačilo vseh dolgoročnih obveznosti do leta 2018. Velja od leta 2019 dalje. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
2050 - Urad za gospodarstvo 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB032-07-0039 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih.  
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 
OB032-07-0040 - Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju sanacije - izboljšanja kmetijskih zemljišč. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
OB032-07-0041 - Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izenačevanje stroškov prevoza mleka iz oddaljenih kmetij v občini Mozirje. 
Stanje projekta 
V izvajanju na podlagi vsakoletnega razpisa za prevoznike. 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
OB032-07-0010 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Namen in cilj 
S projektom občina Mozirje zagotavlja prevoznost in gradnjo gozdnih cest. 
Stanje projekta 
V tekočem izvajanju. Projekt je stalen. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
OB032-07-0012 - Sanacija cest po neurjih 
Namen in cilj 
Cilj projekta je sanacija občinskih cest po neurjih do vzpostavitve prvotnega stanja 
Stanje projekta 
Leto 2008: Sanacija po neurju 2007 Leto 2009: Sanacija po neurju 2007, Sanacija po neurju 2008, Sanacija po neurju 
2010, sanacija po neurju 2012, sanacija po neurju 2013, sanacija po neurju 2018 in  2019 . 
OB032-07-0019 - Krožišče Gaj Mozirje 
Namen in cilj 
Ob rekonstrukciji krožišča na državni cesti pri AP Mozirje, je interes občine Mozirje, da se krožišče razširi tako, da bo 
ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo vgradi potrebna komunalna 
infrastruktura in zgradi peti krak za trgovsko cono. V letu 2018 se plačuje preostanek že izvedenih del v letu 2017. 
Stanje projekta 
Leto 2008: Izbira izvajalca za izdelavo PGD/PZI, Leto 2009: Izdelava PGD, Leto 2010: Posredovanje pri nakupu 
zemljišča, Leto 2011 PZI, Leto 2016 in 2017 : gradnja. 
Projekt je v letu 2019 zaključen 
OB032-07-0020 – Ureditev regionalne ceste RT-9287123 
Ob rekonstrukciji državne ceste na odseku krožišče - Vrtnar, je interes občine Mozirje, da se cestišče razširi, tako, da 
bo ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo vgradijo cevi za 
elektriko, telekomunikacije, vodovod in kanalizacijo. Ob KD se uredi še parkirišče. 
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Stanje projekta 
Leto 2009: Priprava PGD in nakup zemljišča za potrebe pločnika. Leto 2010 Nakup zemljišča, Leto 2014 projekt 
neaktiven. Aktivnosti so se izvajale v letu 2018 in se bodo še v letu 2019. V letu 2020 se z izgradnjo zadrževalnikov 
projekt zaključuje. 
OB032-07-0022 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Namen in cilj 
Cilj projekta je, vsako leto nekaj kilometrov ne kategoriziranih cest rekonstruirati in prekategorizirati v javno pot ali 
lokalno cesto. Prioriteto bo določil odbor za gospodarstvo. 
Stanje projekta 
Projekt je aktiven. 
OB079-16-0002 - Obnova Praprotnikove ulice 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izboljšati infrastrukturo na območju Praprotnikove ulice. (cesta, parkirišča, vodovod, kanalizacija, 
komunikacije, …) 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in Gostinstva 
OB0379-17-0001 – Turistična infrastruktura 
Namen in cilj 
Cilj projekta je ureditev TIC-a pri AP Mozirje v sodelovanju z Občino Ljubno. 
V nadlevanju pa se predvideva vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture. 
Stanje projekta 
Projekt je izveden. Dano je poročilo in zahtevek za nepovratna sredstva. Projekt bo sofinanciran 80%. 
 

2060 - Urad za okolje in prostor 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB032-07-0036 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju gasilske opreme po normativu v skladu s pogodbo.  
V letih 2013 in 2014 je večji del zneska predstavljal nakup vozila za prevoz moštva. V letu 2015 je za namene 
gasilstva občina Mozirje odkupila prostore v Šmihelu v vrednosti 8.800 EUR. V letu 2017 se načrtuje nakup vozila s 
cisterno. V ta namen so investicijska sredstva za gasilstvo v letih 2016, 2017 in 2018 predvidena proračunska sredstva 
občine Mozirje. V letih 2019 – 2022 se namenjajo investicijska sredstva za posodobitev opreme. 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
OB032-07-0011 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 
Namen in cilj 
S sofinanciranjem v sortirnico in posodobitev odlagališča v Celju, si je občina Mozirje zagotovila dolgoročno možnost 
odlaganja odpadkov. 
Stanje projekta 
Glavnina investicije je potekala od leta 2006 do leta 2009. Od 2010 je strošek tekočega posodabljanja. 
Občina Mozirje kot solastnik CERO, letno zaračunava najemnino, le to pa vrača vsako leto (od leta 2011 dalje) kot 
nov investicijski vložek. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
OB032-07-0013 - Čistilna naprava  Mozirje 
Namen in cilj 
Na lokaciji v Lokah je potekala širitev čistilne naprave na 6000 populacijskih enot. Obstoječa čistilna naprava je 
dotrajana. 
Stanje projekta 
Leto 2007: Nakup zemljišča, Leto 2008: Študija izvedljivosti Leto 2009: Leto 2012 - Pridobitev PGD, Leto 2014 - 
pridobivanje služnosti, 2016 - gradnja, 2017 - gradnja in poskusno obratovanje, 2018 - predaja objekta v uporabo. 
CČN faza-1 je s tem zaključena. 
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OB079-14-0001 - Kanalizacijski sistemi - male ČN 
Namen in cilj 
Občina Mozirje ima naselja, ki jih ni mogoče priključiti na osrednjo ČN v Lokah. Na teh lokacijah je smiselno graditi 
individualne male ČN. 
Sredstva so predvidena kot subvencija pri gradnji malih čistilnih naprav. 
Stanje projekta 
Vsako leto bo razpis za dodelitev sredstev za male ČN v letih od 2015 - 2022. 
OB079-18-0003 - Kanalizacijski sistem aglomeracija Mozirje 
Namen in cilj 
Cij projekta je dopolniti kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Mozirje do vsaj 98%. To je pogoj za kandidiranje na 
kohezijska sredstva (80%).  
Stanje projekta 
V pripravi. 2018: PGD; 2019: Investicijska dokumentacija; 2020-2022: Izvedba 
OB079-18-0004 – Centralna čistilna naprava  Mozirje, faza 2 
Namen in cilj 
Zaradi zmanjšanja stroškov odvoza blata, preprečevanja smradu in možnosti sprejemanja mulja iz MKČN, se CČN 
ustrezno nadgradi z sodobnim gniliščem, dehidratorjem in  ustrezno deponijo odpadnega blata. 
Stanje projekta 
2018 – priprava projektne dokumentacije 
2019 – pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca, začetek gradnje 
2020-2022 se načrtuje gradnja skupaj z dograditvijo kanalizacijskega sistema s sofinanciranjem kohezijskega sklada. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
OB032-07-0009 - Sanacija plazov 
Namen in cilj 
S projektom občina Mozirje zmanjšuje možnost drsenja tal. Evidentiranih je 11 plazišč, trenutno jih je od MOP 
odobrenih za sofinanciranje pet . 
Stanje projekta 
2008: gradnja škarpe na Ljubiji, 2009: Sanacija jezu na Trnavi pri Vidu , 2010: ,2011 - sanacija 5 plazišč, 2012 - 
sanacija 3 plazišč, 2014 in 2015 - sanacija nekaj  plazišč (Olnek, Lepa Njiva, Ljubija), 2016 - Lepa Njiva, 2017- Bela 
peč, 2018 – Pokopališče, 2019 - Podvrh 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
OB032-07-0043 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Namen in cilj 
Občina Mozirje pri vseh investicijah kjer na novo posega v prostor, odmerja parcele. Največ odmer se nanaša na ceste 
in nekaj na ostalo komunalno infrastrukturo. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
OB032-07-0044 - Prostorsko načrtovanje 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen posodobitvi prostorskih aktov občine Mozirje. (sprememba OPN, OPPN) 
Stanje projekta 
V izvajanju. 
 

16039001 - Oskrba z vodo 
OB032-07-0033 - Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 
Namen in cilj 
V letu 2010 je projekt namenjen izdelavi idejnega projekta za obnovo vodovodnega sistema. V nadaljevanju je 
predvidena celovita obnova iz sredstev kohezijskega sklada. V projekt se vključujejo: Občina Mozirje, Občina 
Nazarje, Občina Rečica in delno še Občina Gornji Grad in Ljubno. 
V letu 2015 se sanira odsek vodovoda ob restavraciji Gaj v dolžini 200m. 
V letu 2016 se sanira skupen odsek vodovoda v Šmartnem ob Dreti. 
V letu 2017 se načrtuje obnova črpališča Ljubija 
V letu 2018 se načrtuje obnova vodov v Lokah 
V letu 2019 se načrtuje obnova vodov v Lokah 
V letu 2020 se načrtuje gradnja vodovoda v Krnici 
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Stanje projekta 
Projekt je aktiven 

 
2070 - Urad za splošne zadeve 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

OB032-07-0034 - Regijsko študijsko središče 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju regijskega študijskega središča po pogodbi. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
OB079-08-0001 – Obnova zdravstvene postaje Mozirje 
Namen in cilj 
Projekt Obnova zdravstvene postaje Mozirje predstavlja investicijo v objekt javnega značaja, v katerem se odvija 
program splošnega zdravstva za Občino Mozirje in širše. V spodnjih prostorih objekt služi reševalni službi, v srednjih 
etažah splošnemu zdravstvu in v nadstropju zobozdravstvu.  
Z načrtovanim posegom želimo doseči naslednje cilje: 
- energetska sanacija obstoječega objekta in s tem zmanjšane  porabe toplotne energije za ogrevanje in sanitarne 

namene 
Stanje projekta 
V letu 2013 je občina Mozirje uspela na razpisu pridobiti soinvesticijska sredstva za toplotno izolacijo objekta. 
V izdelavi je investicijska dokumentacija, v letu 2014 pa je predvidena izvedba. Zaključek 2015. 
Projekt je zaključen v letu 2016. Od 2018 do 2022 so predvidena investicijsko vzdrževana dela. 
OB079-15-0002 – Širitev zdravstvenega doma Nazarje 
Namen in cilj 
Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zg. Savinjski dolini. Potrebno je ZD Nazarje 
obnoviti, razširiti in dodatno opremiti. 
Stanje projekta 
V letu 2016 in 2017 je predviden nakup zemljišča, v letu 2018 pa pridobitev projektne dokumentacije. Gradnja je 
predvidena v naslednji letih. 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
OB032-07-0048 - Založništvo 
Namen in cilj 
Namen projekta je omogočiti domačim piscem izdajo knjižnega dela. 
Stanje projekta 
Projekt se izvaja v soglasju z Osrednjo knjižnico Mozirje 2007: 2008: Običaji - Rajšter 2009: Monografija Mozirja 
2010: Narodne noše, Spomini - Acman, 2011: Rajšter, 2012: narodne noše, 2013: narodne noše,  2015: ponatis 
monografije 
2016: Ponatis Monografije Mozirja. 
2017: Ponatis Monografije Mozirja 
2018: Po izboru Knjižnice 
2019: Po izboru Knjižnice 
2020: Po izboru Knjižnice 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
OB032-07-0026 - Sanacija kulturnega doma Mozirje 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je investicijsko vzdrževanje objekta.  
2019  2022: oder, zavese, luči 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
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OB032-07-0027 - Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je, zagotoviti ustrezne prostore za namen delovanja Osrednje knjižnice v Mozirju, Godbe 
Zgornjesavinjske doline, muzejske zbirke in domoznanske zbirke. 
V ta namen je možen odkup primernih prostorov ( Mercator) ali novogradnja pri kulturnem domu v Mozirju. Iz DIIP 
je razvidno, da je optimalnejša novogradnja. 
Stanje projekta 
Projekt je v idejni zasnovi. Predvideva se gradnja med letoma 2019 in 2021. 
 

18059001 - Programi športa 
OB032-07-0001 - Športni park Mozirje 
Namen in cilj 
Projekt "Modernizacija otroškega igrišča v Mozirju" se vključuje v vizijo turizma v Mozirju, ki ima v svoji strategiji 
osrednji cilj zadržati gosta v Mozirju vsaj en dan. Zaledje Mozirja z Goltmi nudi gostom obilo adrenalinskih športov ,  
športna infrastruktura v Mozirju pa obilico raznolikih športnih aktivnosti.  
Gostje večinoma prihajajo z družinami, kar pomeni, da je potrebno ponuditi možnosti za različne aktivnosti otrok.  
Ta problem želimo rešiti z modernizacijo obstoječega igrišča. 
Stanje projekta 
Investicije: 
2008: Postavitev žične ograje okrog športnega parka in ureditev "skeit" parka 
2009: 
2010: Ureditev Igrišča na mivki 
2014: Ureditev trim steze 
2015: Ureditev igrišča za košarko 
2016: Ureditev igrišča za otroke 
2017: Ureditev trim steze 
2019: Ureditev igrišča za mali nogomet 
2020: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2021: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2022: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2023: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 

19039001 - Osnovno šolstvo 
OB032-07-0003 - Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnja 
Namen in cilj 
Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolske športne vzgoje na šoli, kot tudi zagotovitev ustreznih 
pogojev za delovanje športnih društev in klubov v občini. 
Glede na namen in širitev uporabe, se vsako leto namenja za nakup nove opreme cca 20.000 €. 
Stanje projekta 
V letu 2013 se načrtuje dograditev plezalne stene - izvedeno.  
V letu 2014 se načrtuje dograditev dodatnih luči. 
V letu 2015 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2016 se načrtuje posodobitev prezračevanja. 
V letu 2017 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2018 se načrtuje periodični tehnični pregled telovadnih orodij. 
V letu 2019 se načrtuje popravilo strešne kritine. 
V letu 2020 se načrtuje popravilo športnega poda. 
 
OB032-18-0002 – Investicije v OŠ Mozirje  
Namen in cilj 
Ureditev prostorov za potrebe šolske knjižnice. Predvidena je rekonstrukcija stare telovadnice. 
Stanje projekta 
V pripravi gradbene dokumentacije. 
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4. LETNI KADROVSKI NAČRT 
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena, prvega in 
drugega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) podaja 
Občinskemu svetu Občine Mozirje v potrditev naslednji  
 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020 

 
Obrazložitev tabele  
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2017  
Število zaposlenih na dan 31.12. 2017 je bilo brez župana občine 7.  
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017 
V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je dovoljeno število zaposlenih za nedoločen in določen čas v 
občinski upravi na datum 31.12.2017 skupaj brez župana občine 7.  
Na dan 31.12.2017 je bilo zasedenih 5 strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 bo brez župana 8. Zasedenih je bilo 6 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 bo brez župana 8. Zasedenih je bilo 6 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2020  
Stanje zaposlenih in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020 bo brez župana 8. Zasedenih bo 6 
strokovno tehničnih mest in 2 uradniška delovna mesta. 
 
Obrazložitev razloga spremembe kadrovskega načrta  
V letu 2017, pa je bila ena zaposlitev manj zaradi posodobitve in racionalizacije poslovnih procesov v 
računovodstvu. Z 31.12.2016, sta se dve uslužbenki upokojili. Na novo pa se je zaposlila le ena oseba. 
V letu 2018 smo povečali kadrovsko strukturo za eno delovno mesto, za komunalnega delavca.  
V letu 2019 je bila kadrovske struktura enaka, kot v letu 2018 
V letu 2020 bo kadrovske struktura ostala enaka, kot v letu 2019. 
 
Delovna praksa vajencev, dijakov in študentov  

Skupina Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ Število  Število  SKUPAJ 
  zaposlenih 

(tekoče) 
zaposlenih 
(tekoče) 

število 
(tekoče) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

zaposlenih 
(predlog) 

število 
(predlog) uslužbencev 

  nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih nedoločen  določen zaposlenih 
  čas čas   čas čas   čas čas   čas čas   
  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

                                                  
Funkcionarji 1 1 1 1 1 1 1 1 

                  
                                                  

Uslužbenci U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD U STD 
IX. tarifni 
raz. 

                                                

VIII. tarifni 
raz. 

                                                

VII. tarifni 
raz 

2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 2 1     2 1 

VI. tarifni 
raz. 

  1       1   1       1   1       1   1       1 

V. tarifni raz.   2       2   3       3   3       3   3       3 
IV. tarifni 

raz. 
  1       1   

 
      

 
                        

III. tarifni 
raz. 

                                                

II. tarifni raz.                    1    1       1     1   
 

  1   1 
I. tarifni raz.                                                 
SKUPAJ                                                 

uslužbenci 2 5 0 0 2 5 2 5 0 1 2 6 2 5 0 1 2 6 2 5 0   1 2 6 



 

Stran 30 od 30 

V letu 2020, v času letnih počitnic,  planiramo 200 ur prakse dijakov in študentov. 
 
Delo po podjemni pogodbi in študentsko delo  
V letu 2020 se načrtuje delo po podjemni pogodbi za podžupana. 
 
 
 
 
 

5. NAČRT PRODAJE STVARNEGA 
PREMOŽENJA 

 

 

 

ImePREDLOG 
FINANČNEGA NAČRTA

Šifra
OBČINA MOZIRJE   Predlagatelj finančnega načrta:

Glavni program:

1 2 3

79
Proračunski uporabnik:

Podprogram:

 

4

Proračunska postavka:

0 

3.000 

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): -2.804 

Odhodki skupaj: 2.804 

420101 Nakup osebnega avtomobila Osebni avtomobil za potrebe občinske uprave

 

Pridobivanje premičnega premoženja Opis/namen 

PR
IH

O
D

K
I

Podkonto Tip premoženja 
(zemljišča, zgradbe in 
prostori, oprema - brez 

prevoznih sredstev, 
prevozna sredstva, 

druga osnovna 
sredstva)

Opis premoženjaŠifra Naziv

  

2.804 

 

5

 

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje

0 

    

Prihodki:
Prenos prihodkov iz preklega leta:

720000 prihodki od prodaje stanovanjskih prostorov

0 

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

Obrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA

O
D

H
O

D
K

I

420600 nakup zemljišča zemljišče

Plan
2020

PRIPRAVA 
PRORAČUNA ZA 

LETO 2020

v eurih

0 

0 

 
 

 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0004/2019 
Datum:   10.10.2019 
 
K 4. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovinski center 
Jager Mozirje 
 
PRAVNA PODLAGA:  115. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 
17. člen Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018); 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
S prostorskim aktom OPPN se načrtujejo ureditve povezane z gradnjo novega trgovskega objekta, 
naročnika Jagros d.o.o., ki želi v občini Mozirje zgraditi sodoben trgovski objekt s ponudbo 
živilskega, tehničnega in tekstilnega blaga. Načrtovani objekt z vso potrebno zunanjo ureditvijo, ter 
prometno, komunalno in energetsko ureditvijo se nahaja v delu EUP MO 51, 13 (Območje Lave), v 
Občini Mozirje.  
Predvidene ureditve obsegajo:  
 gradnjo trgovskega objekta z ureditvijo zunanjih površin,  
 gradnjo potrebne prometne infrastrukture ter  
 gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.  
 
V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo 
gospodarske javne infrastrukture.  
Razlogi za sprejem  sklepa :  
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (UL RS, št. 46/2015 in 65/2018)  
je za območje predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN. Skladno z OPN se 
obravnavano območje nahaja v delu EUP MO 51. Namenska raba v pretežnem delu območja OPPN je 
CD-druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim 
dejavnostim ter bivanju, v manjšem delu na južni strani zajema tudi območje stanovanj (SS) in 
območje prometnih površin (PC). Načrtovani objekt je tako po dejavnosti, kot tudi po tipologiji in 
namenu skladen z namensko rabo prostora. 
Za omenjeno območje obstaja investicijski in širši javni interes.  
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Z uveljavitvijo tega sklepa se ne  pričakuje potrebe po dodatnih sredstvih za načrtovanje.  
 
Predlagamo naslednji sklep: 
SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za trgovinski center Jager Mozirje v predlagani obliki in vsebini.  
Priloge: 

- Usklajen predlog Odloka OPPN za trgovinski center Jager Mozirje 
- Grafični prikazi list št. 4_1, 4_3 in 4_4 

 
Pripravil: Jože Sinur 



 
 

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 
ZA TRGOVSKI CENTER »JAGER MOZIRJE«  

- DEL (EUP) MO 51, 13 (OBMOČJE LAVE) 
 

- predlog OPPN - 
 
 
NAROČNIK in INVESTITOR:  JAGROS d.o.o., 

Prvomajska 29 
3250 Rogaška Slatina    

   
PRIPRAVLJAVEC:    OBČINA MOZIRJE 

Šmihelska cesta 2,  
3330 Mozirje     

  
IZDELOVALEC:   URBIS d.o.o. Maribor 
 
 
ODGOVORNI VODJA IZDELAVE:  Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh.,  
   ZAPS 1502 A 

 
 Podpis: 

 
 
 
 
 
 
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) in 14. člena 
Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin, št. 58/18) je Občinski svet občine Mozirje na 
…..redni seji dne ……. sprejel 

 
ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TRGOVSKI CENTER 
»JAGER MOZIRJE« - DEL (EUP) MO 51, 13 (OBMOČJE LAVE), ki je objavljen v Uradnem 

glasilu slovenskih občin št. ...., z dne ..... 
 
 

 
ŽUPAN  

Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik 
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PODATKI O IZDELOVALCU 
 
 
PROJEKTANTSKO PODJETJE: 
 
URBIS, urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o.  
Partizanska cesta 3  
2000 Maribor 
 
DIREKTOR: Rajko STERGULJC, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC: 
 
Natalija BABIČ, univ. dipl. inž. arh.,  
ZAPS 1502 A 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZA: predlog OPPN  
 
ŠTEV. PROJEKTA: 2018/OPPN-030 
 
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID) PROSTORSKEGA AKTA V ZBIRKI PROSTORSKIH 
AKTOV: 1132 
 
DATUM: oktober 2019 
 
 
 
PRI IZDELAVI NALOGE SO SODELOVALI: 

 
Rajko STERGULJC, univ. dipl. inž. grad., ZAPS 0029 P 
Alenka HLUPIČ, univ. dipl. inž. arh, ZAPS 0763 A 
Zdenka LEŠNIK, geo.teh. 
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VSEBINA ELABORATA 

 
 

I. Splošni del:  
 

• Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca 
 
II. Tekstualni del: 
 

• Predlog odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta 
 
III. Kartografski del: 
 
1. Prikaz namenske rabe prostora 
1.1 Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega plana  M - 1 : 2000 
 
2. Prikaz ureditvenega območja z načrtom parcelacije 
2.1 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem    M - 1 : 1000 
 
3. Prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta in načrtovanih ureditev v 
širšem prostoru  
3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev   M - 1 : 5000 
3.2 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev ter obstoječe in  
predvidene gospodarske javne infrastrukture     M - 1 : 2500 
 
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in povezav 
prostorskih ureditev s sosednjimi območji  
4.1 Ureditvena situacija        M - 1 : 1000 
4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji     M - 1 : 1000 
4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na  
gospodarsko javno infrastrukturo       M - 1 : 1000  
4.4 Prometno tehnična situacija       M - 1 : 1000 
 
5. Prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z načrtom parcel 
5.1 Načrt parcelacije         M - 1 : 1000 
 
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
6.1 Karta poplavne nevarnosti – globine – obstoječe stanje   M - 1 : 1000 
6.2 Karta razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje    M - 1 : 1000 
6.3 Karta poplavne nevarnosti – globine – načrtovano stanje   M - 1 : 1000 
6.4 Karta razredov poplavne nevarnosti – načrtovano stanje    M - 1 : 1000 
6.5 Ureditvena situacija s predlaganimi ukrepi      M - 1 : 1000 
 
IV. Priloge: 
 

• Izvleček iz prostorskih sestavin planskih dokumentov 
• Prikaz stanja prostora za obravnavano območje  
• Seznam nosilcev urejanja prostora, mnenja  
• Seznam izdelanih strokovnih podlag 
• Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 
• Povzetek za javnost 
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I. SPLOŠNI DEL: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Odgovorni prostorski načrtovalec 
 
 
 

NATALIJA BABIČ 
(ime in priimek) 

 
 
 
 

IZJAVLJAM, 
 
 

 
1. da je občinski podrobni prostorski načrt skladen s predpisi, ki veljajo na območju 

občinskega podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko 
ureditev, 

2. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu pridobljena vsa potrebna mnenja, 
3. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu rešitve medsebojno usklajene. 

 
 
 
 

2018/OPPN-030    Natalija BABIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1502 A 
(številka projekta)    (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) 
 
Maribor, oktober 2019    Podpis: 
(kraj in datum) 
 
 
 
 
 
         (osebni žig) 
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II. TEKSTUALNI DEL: 

 
• Predlog odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta 
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Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) in 14. člena 
Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin, št. 58/18) je Občinski svet občine Mozirje na 
…..redni seji dne ……. sprejel 
 
 

ODLOK 
 

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TRGOVSKI CENTER  
»JAGER MOZIRJE« - DEL (EUP) MO 51, 13 (OBMOČJE LAVE) 

 
(predlog OPPN) 

 
I. UVODNI DOLOČBI 

1. člen 
(splošno) 

 
(1)  S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center »Jager 
Mozirje« - DEL (EUP) MO 51, 13 (Območje Lave), v nadaljevanju: OPPN.  
(2)  OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., 
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2018/OPPN-030.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

 
(1)  Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN, območje OPPN, 
umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in 
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za 
določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.  
(2)  Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi kartografski del in priloge. 
 
 
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OBČINSKIM PODROBNIM 
PROSTORSKIM NAČRTOM 
 

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 

 
(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z gradnjo novega trgovskega centra v območju 
EUP MO 51, 13 (Območje Lave), v Občini Mozirje.  
(2) Predvidene ureditve obsegajo: 

• gradnjo trgovskega objekta z ureditvijo zunanjih površin,  
• gradnjo in rekonstrukcijo potrebne prometne infrastrukture ter 
• gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture. 

(3)  V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni za 
izvedbo gospodarske javne infrastrukture. 
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III. OBMOČJE OPPN 
4. člen 

(območje OPPN) 
 
(1) Območje OPPN obsega parcele, na katerih se izvedejo trajni objekti, prometne, 
energetske, komunalne in druge ureditve, spremljajoči objekti, ki jih zahteva gradnja novega 
trgovskega centra v delu območja EUP MO 51, 13 (Območje Lave) v k.o. Mozirje. 
(2) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej 
parcel v naravo in so priložene prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.  
(3) Območje urejanja obsega parcelne številke: del 52/3, del 52/4, del 52/1, 51/1, 50/1, 50/2, 
50/3, 50/4, 48/7, 48/6, 49/5, 41/1, 40/4, 40/10, 40/9, 40/5, 35/2, del 669/13, 41/4 vse k.o. 920 – 
Mozirje.  
(4) Velikost območja je 8990 m². 
 
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
 

5. člen 
(umestitev načrtovane ureditve v prostor, opis prostorskih ureditev) 

 
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Mozirje, na Orožnovi ulici, to je vzhodno od glavne 
regionalne ceste R1 odsek 1248, Radmirje-Mozirje, severno od vodotoka Mozirska struga in  
Savinja, v bližini starega jedra naselja Mozirje.  
(2) Predvidena je izgradnja trgovskega centra z ureditvijo parkirnih površin na zahodni in južni 
strani objekta ter manipulativnih površin. Vhod za stranke v objekt je iz zahodne strani, dostava 
je predvidena iz vzhodne strani objekta. Območje je dobro dostopno, direktno z regionalne 
ceste, preko krožišča in se na južni strani navezuje na Mlinsko pot. 
 

6. člen 
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj in drugih del ter objektov) 

 
(1) Skladno z OPN se obravnavano območje nahaja v delu EUP MO 51. 
Namenska raba v pretežnem delu območja OPPN je CD-druga območja centralnih dejavnosti, 
ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim ter bivanju, v manjšem delu na 
južni strani zajema tudi območje stanovanj (SS) in območje prometnih površin (PC). 
(2)  Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo: 

- novogradnja, 
- vzdrževalna dela na objektih in napravah,  
- prizidava objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,  
- odstranitev objektov, delna odstranitev objektov, 
- rekonstrukcija objektov, 
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, 
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic, 
- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,  
- postavitve spominskih plošč in drugih obeležij, 
- postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov, 
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

(3)  Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru 
določil tega odloka: 

• Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti: 
-      trgovske, poslovne, gostinske in stavbe za storitvene dejavnosti, 
- nezahtevni in enostavni objekti (stavbe za gostinske, trgovske in storitvene dejavnosti, 

nadstrešnice, smetarniki, ekološki otoki, objekti za oglaševanje in informacijski panoji, urbana 
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oprema, ograje, podporni zidovi, začasni montažni objekti – šotori, nasipi, utrjene površine, 
utrjene brežine). 

• Objekti transportne infrastrukture. 
• Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. 

 
7. člen 

(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov) 
 
(1) Predvidena je gradnja sodobnega trgovskega objekta s ponudbo živilskega, tehničnega 
in tekstilnega blaga (poslovne, gostinske, trgovske, storitvene dejavnosti). 
(2) Trgovski objekt je lociran ob glavni prometnici RC 1248 Radmirje-Mozirje, v neposredno 
bližino krožišča, od koder je načrtovan dovoz.  
(3) V kartografskem delu je zarisan načrtovani tloris objekta približnih dimenzij 53,00 m x 81,00 
m. Višinsko je zasnovan kot dvo-etažen objekt, maksimalne etažnosti P+1 (pritličje in 
nadstropje). Nadstropje je lahko delno in ne pokriva celotne etaže. 
(4) Pritličje objekta se izvede min. na koti 333,25 m n.m. oziroma 10 cm nad vzhodnim robom 
načrtovanega zahodnega parkirišča. Spodnji del sten objekta se naj izvede iz AB oziroma 
vodonepropustnih materialov v višini 20 cm nad nivojem zunanjih površin. 
(5) Glavni vhod v trgovski objekt je predviden na zahodni strani, na vzhodni strani so predvideni 
dovozi in dostopi do skladišč.  
(6) Strehe so lahko ravne (lahko so tudi pohodne, zelene..), enokapne, dvokapne ali več kapne. 
(7) Zarisani tloris stavbe (velikost, oblika) je načelni in se lahko spreminja v okviru 
prikazanega tlorisa, ki ga ne sme presegati, tloris je lahko tudi manjši. Smeri in lokacije 
dostopov in dovozov so prikazane načelno, natančno se določijo v projektni dokumentaciji. 
Temu se prilagodijo lokacije nadstrešnic. 

 
8. člen 

(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 
 
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko izvaja skladno z veljavnimi 
predpisi.  
(2) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) naj bodo odmaknjeni 
minimalno 1,5 m ali bližje s soglasjem lastnika sosednje parcele. Ograje in podporni zidovi se 
lahko izvedejo do parcelne meje, na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika 
zemljiške parcele, na katero mejijo. 
(3) Postavitev ograj v križiščih ne sme segati v območje preglednega trikotnika ali segati v 
območje javnih prometnih in zelenih površin.  
 
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO 
DOBRO 

9. člen 
(skupne določbe glede prometnega urejanja) 

 
(1) Vse povozne in pohodne površine, parkirne ter manipulativne površine morajo biti 
izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda ter 
dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili. 
(2) Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo zagotavljati prevoznost 
intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil. 
(3)  Vse rešitve glede prometnega urejanja so povzete iz izdelanih strokovnih podlag in 
prostorskih aktov, ki veljajo na tem območju. Pri nadaljnjem načrtovanju so možne tudi 
drugačne tehnične rešitve, ki bodo prilagojene rešitvam povezovalnih cest. Vse te prilagoditve 
se izvedejo v projektni dokumentaciji DGD, PZI ob soglasju upravljavca cest. 
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10. člen 
(prometno omrežje, parkiranje) 

 
(1) Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste RI-225, odsek 1248 

Radmirje-Mozirje. Priključevanje območja je preko obstoječega kraka krožišča v km 
10,976. Vsi objekti morajo biti od zunanjega roba državne ceste odmaknjeni najmanj 7,0 
m, ureditve pa 5,0 m. 

(2) Na podlagi izdelane strokovne podlage s področja poplavne varnosti (IZVO-R d.o.o., št. 
projekta L74/19, avgust 2019, dopolnitev oktober 2019) je potrebno prometno ureditev izvesti 
tako, da so zagotovljeni tudi vsi ukrepi, ki preprečujejo vpliv visokih vod na predvideno ureditev. 
Zaradi tega je potrebno: 

- Dostopna cesta z območja izvoza iz krožišča se oblikuje s prečnim naklonom min 
3% proti jugu. Na odseku, od dela ko takoj za uvozom zavije proti jugu pa vse do 
priključka na obstoječo Mlinsko pot se dovozna pot oblikuje s prečnim naklonom min. 3 
% proti severu. Načrtovan pločnik ob dovozni poti se izvede z dvignjenim robnikom nad 
nivojem cestišča. 
- Načrtovano parkirišče, ki se nahaja na južnem delu objekta se uredi tako, da lahko 

vode odtekajo proti vzhodu (blag naklon parkirišča proti vzhodu). Na vzhodnem delu 
parkirišča je načrtovan podporni zid, ki se ga izvede do kote parkirišča (asfaltne 
površine). Ograja na zidu naj ne bo polnega prereza – na ta način je omogočeno 
prosto odtekanje poplavne vode preko zidu in mimo ograje na dovozno pot. Na 
vzhodnem delu se zunanje ureditve izvede tako, da je omogočeno odtekanje 
poplavnih vod proti SV – naklon zunanjih površin proti SV, robniki v nivoju terena. 

- Načrtovano parkirišče, ki se nahaja na zahodni strani objekta se uredi tako, da 
lahko vode odtekajo proti srednjem in severnem delu parkirišča (Slika 4, smer modrih 
puščic). Severni rob parkirišča se izvede z robnikom v nivoju parkirišča/asfaltne površine 
(lahko delno L~20 m v najnižjem pasu). 
- Ukrepi so razvidni iz kartografskega dela list 6.5 Ureditvena situacija s 
predlaganimi ukrepi. 

(3) Priključitev se izvede na obstoječi krak krožišča ob upoštevanju predpisov s področja 
prometa, ob zagotovitvi ustrezne prometne signalizacije. Priključek mora zagotavljati 
dostop za obiskovalce, dostavo, interventna vozila, omogočati mora tudi nadaljevanje 
prometa po lokalni cesti Mlinska pot, JP 767171.  

(4) Prestavljeno JP 767171, Mlinsko pot se izvede v profilu NPP=7,60 m (vozišče 6,00 m, 
pločnik 1,60 m). Pločnik se izvede po južni strani ceste po celotni dolžini. 

(5) Parkiranje se izvede na lastnem zemljišču. Število parkirnih mest se določi v projektni 
dokumentaciji, ob upoštevanju veljavnih predpisov in normativov. Zagotoviti je potrebno 
tudi zadostno število parkirišč za invalide. Na parkirišču je načrtovanih 81 parkirnih mest. 

(6) Dostava se izvede na JV strani, preko rekonstruirane Mlinske poti in manipulativne 
ploščadi. 

(7) Vse povozne in pohodne površine, parkirne ter manipulativne površine morajo biti 
izvedene v proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda 
ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili. 

(8) Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo zagotavljati prevoznost 
intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil.  

 
11. člen 

(skupne določbe glede komunalnega in energetskega urejanja) 
 
(1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe infrastrukturno omrežje. Podatki o 
obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev.  
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne podatke o legi 
komunalnih vodov. Vse tehnične rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati 
etapnost izvedbe. 
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(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve ob upoštevanju mnenj posameznih 
upravljavcev. Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju mnenj 
upravljavcev. 

12. člen 
(vodovodno omrežje) 

 
(1) Predvideni objekt se naveže na obstoječo vodovodno omrežje DN 200 v Mlinski poti. V 

ta vod je potrebno obstoječi cevovod podaljšati v območju rekonstrukcije Mlinske poti. 
(2) Na predviden vodovod se zgradi ustrezno število hidrantov za potrebe pokrivanja 

požarne varnosti. 
13. člen 

(kanalizacijsko omrežje) 
 

(1) Preko območja OPPN poteka obstoječi kanalizacijski vod DN 700, ki odvaja odpadne 
vode iz Mozirja v smeri proti centralni čistilni napravi Mozirje. V južnem delu območja poteka 
tudi obstoječi kanalizacijski vod od bližnjega stanovanjskega objekta. 
(2) Obstoječa kanalizacija DN 700 se prestavi in sicer tako, da poteka severno in vzhodno 
od predvidenih ureditev in se ob Mlinski poti ponovno naveže na obstoječo kanalizacijo. 
Prilagodi se tudi obstoječa priključna kanalizacija bližnjega stanovanjskega objekta. 
Za predvideni trgovski objekt se zgradi ločen sistem kanalizacije in sicer: 
- Fekalna kanalizacija se zbere v zbirnem fekalnem revizijskem jašku na južni strani 

objekta in se priključuje direktno na obstoječ kanalizacijski zbiralnik, 
- Strešna meteorna kanalizacija se zbere v zbirnem revizijskem jašku na vzhodni strani in 

se veže na nov, oziroma prestavljen zadrževalnik na vzhodni strani, 
- Onesnažena meteorna voda s povoznih, manipulativnih površin in parkirišč se zbere v 

revizijskem jašku na vzhodni strani in se preko lovilca olj vodi v zadrževalnik. Vse vode 
iz zadrževalnika se priključijo na južni obstoječi kanalizacijski zbiralnik.  

(3) Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati usmeritve DRSV in 
sicer: 
- Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z »Uredbo o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 
spremembe), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe). 

- Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu s 
92. Čl. ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok 
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v površinske  odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, 
travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Padavinsko odpadno vodo je 
treba zajeti in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj 
(SIST EN 858). Da bodo padavinske vode lahko odvedene v smeri proti usedalniku in 
lovilniku olj, morajo biti utrjene, tlakovane ali z drugim materialom prekrite površine vodo 
neprepustne, zato pa je treba pod povoznim materialom predvideti folijo ali kak drug 
vodo neprepustni material. 

(4) Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi in 
objektov se izdela v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 
14. člen 

(elektroenergetsko omrežje) 
 
(1) Preko obravnavanega območja potekajo obstoječi NN nadzemni in podzemni vodi, ki jih 

je potrebno prestaviti v skladu s pogoji upravljavca, izdelanimi strokovnimi podlagami in 
pred pričetkom del. 

(2) Predvideni objekt se bo napajal iz predvidene TP Mozirje Hriberšek v skladu s pogoji 
upravljavca in izdelanimi strokovnimi podlagami (Elektro Celje d.d., številka projekta 
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133/19-E, marec 2019). Predvideni objekt se bo napajal iz predvidene (nadomestne) TP 
Hribešek. Napajanje se izvede z NN kablom, ki se položi v obstoječo elektrokanalizacijo 
do predvidene razdelilne omarice na območju urejanja. 

(3) Prestaviti in preurediti je potrebno obstoječe NN omrežje, ki napaja objekte v širšem 
območju. Obstoječe omrežje se opusti in nadomesti z izgradnjo novih NN priključkov, ki 
bodo potekali od predvidene razdelilne omarice na zahodnem delu območja. Predvideni 
NN priključki se položijo ob rekonstruirano Mlinsko pot v skladu z izdelanimi strokovnimi 
podlagami. 

15. člen 
(javna razsvetljava) 

 
Na celotnem območju OPPN se predvidi omrežje javne razsvetljave. Uporabljajo se svetilke 
skladno z veljavno zakonodajo glede svetlobnega onesnaževanja. 
 

16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV) 

 
(1) Na širšem območju OPPN se nahaja obstoječe TK in KTV omrežje, ki omogoča 
priključitev. 
(2) Za potrebe navezave se izvede ustrezna kabelska kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni 
jaški, ločeni za potrebe TK in KTV omrežja. V kanalizacijo se vstavijo ustrezni kablovodi. 
(3) Za priključevanje objekta se izvede ustrezen priključek skladno s pogoji posameznega 
upravljavca.   

17. člen 
(ogrevanje in hlajenje) 

 
Ogrevanje se bo vršilo z ekološko sprejemljivim energentom, biomasa – peleti. 
 

18. člen 
 

(posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture) 

 
(1) Izven ureditvenega območja OPPN je dovoljeno izvajanje posegov, ki so v skladu s 
pogoji nosilcev urejanja prostora potrebni za izvedbo priključevanja predvidene soseske na GJI. 
(2) Skladno s pogoji je potrebno izvesti priključek na rondo oziroma na regionalno cesto 
regionalne ceste RI-225, Mozirje Radmirje in rekonstrukcijo obstoječe javne poti Mozirska pot – 
JP 767171. 
 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

19. člen 
(kulturna dediščina) 

 
(1) Na območju OPPN ni enot nepremične kulturne dediščine.  
(2) Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin: 

• v kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe 
zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi; 

• ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
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pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira 
v skladu z določili arheološke stroke. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA 
NARAVE 

20. člen 
(varstvo pred onesnaženjem zraka) 

 
(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi 
žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in 
ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti. 
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno 
upoštevati veljavne predpise. 
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na 
kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. 
Poskrbi se za: 

• vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem 
vremenu;  

• preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 
• čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste; 
• protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz. 

 
21. člen 

(varstvo pred hrupom) 
 
(1) Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da 
zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa 
je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo. 
Protihrupne ukrepe mora zagotoviti investitor, upravljavec državne ceste ne zagotavlja izvedbo 
dodatnih protihrupnih ukrepov, ki so posledica prometa na državni cesti. 
(2) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzročajo hrup, naj se upoštevajo 
ukrepi in standardi varstva pred hrupom. 

 
22. člen 

(vodni režim in stanje voda) 
 
(1) Predvidena ureditev se nahaja v območju vodotoka 2.reda Mozirska struga. V 
priobalnem zemljišču se nahaja obstoječa javna pot - Mlinska pot, JP 767171, ki je od meje 
vodnega zemljišča vodotoka 2.reda, oddaljena manj kot 5,0 m. Pri načrtovanih aktivnostih in 
posegih v prostor po veljavni zakonodaji velja, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni 
dovoljeno posegati v prostor, če te ureditve niso odmaknjene minimalno 5,0 m, razen kadar gre 
za gradnjo objektov javne infrastrukture in podobno. V predmetnem OPPN  se bo obstoječa 
javna pot prenovila in razširila na območje severno od obstoječega zemljišča, zato ne bo novih 
posegov  na priobalno zemljišče. V območju priobalnega zemljišča se izvaja rekonstrukcija 
obstoječe JP 767171 Mlinska pot. Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca. 
(2) Za področje poplavne nevarnosti so izdelane strokovne podlage in karte poplavne 
nevarnosti (IZVO-R d.o.o., št. projekta L74/19, avgust 2019, dopolnitev oktober 2019). Iz 
strokovnih podlag izhaja, da je za varno umestitev načrtovanega objekta v prostor potrebno 
upoštevati usmeritve glede minimalne kote pritličja objekta, naklonov dovozne poti in parkirišča, 
nivoja robnikov in pločnika, opredeljenih v 7. in 10. členu tega odloka. Z upoštevanjem teh 
ureditev poplavna voda odteka mimo načrtovanega objekta, načrtovana gradnja pa nima vpliva 
na vodni režim širšega območja, zato je poseg s hidrotehničnega vidika sprejemljiv.  
(3) Predvidene ureditve ne vplivajo na erozijsko nevarnost obstoječega stanja, zaradi zelo 
majhnega pretoka poplavne vode, majhnih globin in hitrosti so vlečne sile zanemarljivo majhne. 
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(4) Pritličje objekta se izvede min. na koti 333,25 m n.m. oziroma 10 cm nad vzhodnim robom 
načrtovanega zahodnega parkirišča. Spodnji del sten objekta se naj izvede iz AB  oziroma 
vodonepropustnih materialov v višini 20 cm nad nivojem zunanjih površin. 
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda 
se lahko izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izda Direkcija RS za vode. 

23. člen 
(ohranjanje narave) 

 
(1) Ureditveno območje nima posebnega statusa na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave. Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 
območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPO). 

 
24. člen 

(ravnanje z odpadki) 
 
(1) Na območju načrtovanega objekta je potrebno zagotoviti zadostno število posod za 
ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki na 
območju občine Mozirje. 
 
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

25. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

 
(1) Območje OPPN se nahaja v erozijskem območju – opozorilno območje, kjer veljajo 
običajni zaščitni ukrepi. Skladno z opozorilno karto poplav sodi območje v razred majhne 
poplavne nevarnosti. 
(2) Obravnavano območje spada v V. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal 
znaša 0,150 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.  
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro 
ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja 
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega: 

• nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, 
• nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj, 
• nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin 

in objektov in 
• nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov. 

 
26. člen 

(varstvo pred požarom) 
 
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja 
srednje velika.  
(2) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:  
- da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na 
ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik, 
- da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za gašenje in je omogočen dostop gasilcem, 
- da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so načrtovane tako, da je onemogočeno 
širjenje požara po stavbah, 
- da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev 
z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. 
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(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. 
Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo 
vode za gašenje. 
(4) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh prometnih, manipulativnih in 
interventnih poti znotraj območja OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo 
zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu 
vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije. 
 
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA 

27. člen 
(etapnost gradnje) 

 
(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa 
mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
 
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN 
TEHNIČNIH REŠITEV 

28. člen 
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj) 

 
(1)  Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, 
določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, 
energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer 
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. 
(2)  Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje 
katerih spadajo ta odstopanja. 
(3)  V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav 
natančno določi. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so 
posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna skladno z 
določbami tega odloka. 

29. člen 
(odstopanja pri načrtovanju objektov) 

 
(1) Dopustno odstopanje oziroma preseganje tlorisnih gabaritov razvidnih iz kartografskih 
prilog je za +1,0 m od zarisanega tlorisa objekta. Možna je tudi izgradnja objekta manjšega 
tlorisnega gabarita. 
 (3)  Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za postavitev strojne opreme (klime, 
prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, fotovoltaika…). Dovoljena je 
izgradnja stavb nižjih višinskih gabaritov.  

30. člen 
(odstopanja glede prometne ureditve) 

 
(1)  Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s potrebami gradnje in ob 
upoštevanju pogojev iz tega odloka. 
(2)  Mikrolokacije dovozov, število parkirnih mest in obliko parkiranja se opredeli v projektni 
dokumentaciji. 

31. člen 
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve) 
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(1) Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem OPPN (trase 
posameznih vodov, mesta, način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni 
dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanje veljavne zakonodaje, 
predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih 
vodov so dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč. 
 
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV 
 

32. člen 
(pogoji za vzdrževalna in druga dela) 

 
(1)  Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, prizidave veljajo enaki pogoji za 
oblikovanje kot za novogradnje. Prizidave objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno maso 
objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega. 
(2)  Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izdelovalec gradbenih del med 
gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti 
provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico. 
 

33. člen 
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije) 

 
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo 
gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne 
pogoje in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.  
 

34. člen 
(obveznost v času gradnje) 

 
(1)  V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti: 
− pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske 
in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe 
infrastrukturne vode, 
− zagotoviti stalen nadzor geomehanika pri vseh zemeljskih delih (temeljenje objektov, 
urejanje komunalne infrastrukture itd.), 
− zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov 
in zemljišč, 
− promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem 
cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala, 
− sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi), 
− skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne 
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje, 
− zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in 
naprav, 
− v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega 
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, 
− v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe, 
− zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico 
objektov, 
− sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje 
objekta prekinjene ali poškodovane. 
(2)  Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za načrtovanje pristojnih 
nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje. 
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XII. KONČNE DOLOČBE 
35. člen 

(vpogled v OPPN) 
 
(1) OPPN s prilogami se hrani na sedežu Občine Mozirje v digitalni in analogni izpisani in 
izrisani obliki in je na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.  
(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno obliko veljajo podatki iz analogne oblike 
podrobnega načrta. 

36. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna 
področja. 

 
37. člen 

(pričetek veljavnosti) 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka: ……….  
Mozirje, dne ………… 

ŽUPAN 
Občine Mozirje 

        Ivan SUHOVERŠNIK 



 
 
OPPN za trgovski center »Jager Mozirje« – PREDLOG 

Št. projekta: 2018/OPPN-030 17 

 
III. KARTOGRAFSKI DEL: 

 
 
 
1. Prikaz namenske rabe prostora 
1.1 Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega plana  M - 1 : 2000 
 
2. Prikaz ureditvenega območja z načrtom parcelacije 
2.1 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem    M - 1 : 1000 
 
3. Prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta in načrtovanih ureditev v 
širšem prostoru  
3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev   M - 1 : 5000 
3.2 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev ter obstoječe in  
predvidene gospodarske javne infrastrukture     M - 1 : 2500 
 
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in povezav 
prostorskih ureditev s sosednjimi območji  
4.1 Ureditvena situacija        M - 1 : 1000 
4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji     M - 1 : 1000 
4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na  
gospodarsko javno infrastrukturo       M - 1 : 1000  
4.4 Prometno tehnična situacija       M - 1 : 1000 
 
5. Prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z načrtom parcel 
5.1 Načrt parcelacije         M - 1 : 1000 
 
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
6.1 Karta poplavne nevarnosti – globine – obstoječe stanje   M - 1 : 1000 
6.2 Karta razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje    M - 1 : 1000 
6.3 Karta poplavne nevarnosti – globine – načrtovano stanje   M - 1 : 1000 
6.4 Karta razredov poplavne nevarnosti – načrtovano stanje    M - 1 : 1000 
6.5 Ureditvena situacija s predlaganimi ukrepi      M - 1 : 1000 
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IV. PRILOGE: 

 
 

• Izvleček iz prostorskih sestavin planskih dokumentov 
• Prikaz stanja prostora za obravnavano območje  
• Seznam nosilcev urejanja prostora, mnenja  
• Seznam izdelanih strokovnih podlag 
• Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta 
• Povzetek za javnost 
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1. IZVLEČEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH DOKUMENTOV  
 
1.1. IZSEK IZ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Mozirje – SD OPN 1 (Ur.l. RS, št. 65/2018, z dne 5.10.2018) – v nadaljevanju OPN. 
 

 

 
 
Slika 1:  Izsek iz OPN (meja OPPN z rdečo barvo), vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MOZIRJE 
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Zemljišče  označeno v sliki 1 je del stavbnega zemljišča, po podrobnejši namenski rabi zajema 
druga območja centralnih dejavnosti (CD), v manjšem delu zajema tudi območje stanovanj (SS) 
in območje prometnih površin (PC), za katerega je predvidena izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (krajše OPPN, tudi v nadaljevanju). 
 
1.2 Izvleček bistvenih določil iz veljavnega prostorskega akta in skladnost predvidenega 
posega 
 
Skladno z OPN se obravnavano območje nahaja v delu EUP MO 51, 13 (Območje Lave). 
Namenska raba: CD-druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, 
storitvenim, družbenim dejavnostim ter bivanju. 
Dopustni objekti: med ostalim trgovske stavbe. 
Dopustne dejavnosti: (F) Trgovina ter dejavnost prodaje izdelkov na debelo in drobno ter drugo. 
Posebni prostorsko izvedbeni pogoji: Posegi in dejavnosti na poplavnih območij iz Prikaza 
stanja prostora se lahko načrtujejo le v skladu s predpisom o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda. Dostopi in zunanje ureditve se oblikujejo na način, da bo možen 
enostaven in neoviran prehod vod, ki na predmetno območje zatekajo z območja krožišča. 
 
2.  PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE  
 
2.1 Opis območja OPPN 
 
Širše območje 
 
Območje OPPN se nahaja v naselju Mozirje, vzhodno od glavne regionalne ceste R1 odsek 
1248, Radmirje-Mozirje, imenovane Orožnova ulica, severno od vodotoka Savinja, v bližini 
starega jedra naselja Mozirje. Območje je dobro dostopno, direktno z regionalne ceste, preko 
krožišča. 
 

 
Slika 2: Širše območje, območje v rdeči barvi, vir: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Ožje območje  
 
Območje urejanja obsega parcelne številke: del 52/3, del 52/4, del 52/1, 51/1, 50/1, 50/2, 50/3, 
50/4, 48/7, 48/6, 49/5, 41/1, 40/4, 40/10, 40/9, 40/5, 35/2, del 669/13, 41/4  vse k.o. 920 – 
Mozirje. Velikost območja je 8990 m². 
 

  
Slika 3: Ožje območje na katastru z mejo območja OPPN v rumeni barvi,  
vir: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 
 
2.2 Prikaz dejanske rabe zemljišč  
 
Dejanska raba: nepozidano in kmetijsko zemljišče. 
 

 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Slika 4: Fotografije dejanskega stanja, vir: https://www.google.si/maps 
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2.3 Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi 
 
3.2.1 Območja varstva vodnih virov in območje erozije 
 
Območja varstva vodnih virov in območje erozije 
 
Območje se nahaja izven vodovarstvenega območja.  
Erozijsko območje – opozorilno območje, veljajo običajni zaščitni ukrepi. 
Opozorilna karta poplav – zelo redke poplave. 
 
3.2.2 Ohranjanje narave 
 
Ureditveno območje nima posebnega statusa na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave. Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, 
pomembnih za biotsko raznovrstnost (Natura 2000, EPO). 
 

 
 
Slika 5: Prikaz območja, vir: (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MOZIRJE 
 
Varstvo kulturne dediščine 
 
Na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS št. 16/08, 123/08, 8/11-
ORZVKD39, 90/12 in 111/13) na ožjem obravnavanem območju ni zavarovane in varovane  
kulturne dediščine.  
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Slika 6: Prikaz kulturne dediščine, območje (modra elipsa) se nahaja izven vseh zavarovanih območij,  
vir: http://giskd6s.situla.org/giskd/ 
 
 
2.4 Gospodarska javna infrastruktura 
 
Območje OPPN leži v bližini obstoječih komunalnih in energetskih vodov. Za predvideno 
gradnjo bodo potrebni posamezni sekundarni vodi in prilagoditve. 
 

 
Slika 7: Prikaz območja in obstoječa gospodarska javna infrastruktura,  
vir: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.5359824555804433# 
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3.  SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  
 
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu s sprejetim »Sklepom o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za trgovski center »JAGER MOZIRJE« - del (EUP) MO 
51, 13 (OBMOČJE LAVE) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2018), sodelujejo pri pripravi 
s predložitvijo mnenj: 
 
Vloga za izdajo MNENJA k osnutku OPPN: Št. dok.: 036696 z dne 4.2.2019 
Vloga za izdajo MNENJA k predlogu OPPN: Št. dok.:037118 z dne 28.5.2019 
 

NASLOVNIK: MNENJA K OSNUTKU 
 

MNENJA K PREDLOGU 
 

 DATUM 
IZDAJE: 

ŠTEVILKA 
DOKUMENTA: 

DATUM 
IZDAJE: 

ŠTEVILKA 
DOKUMENTA: 

1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za vode, Sektor območja     
Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje 

26.2.2019 35020-
16/2019-2 

  

2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana 

15.2.2019 350-
17/2019-3-

DGZR 

4.6.2019 350-17/2019-
6-DGZR 

3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za 
upravljanje cest Območje Celje, Lava 42, 
3000 Celje 

7.3.2019 37167-
375/2019/3 

(1503) 

14.6.2019 37167-
375/2019/5(1

503) 

4. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, 1000 Ljubljana 

27.2.2019 35012-
13/2019/4 

17.6.2019 35012-
13/2019/9 

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna 
enota Celje, Vodnikova ulica 3,3000 Celje 

5.2.2019 1-III-72/0-O-
19/TA 

MNENJE NI 
POTREBNO

! 

/ 

6. Občina Mozirje,  
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

7.2.2019 3500-
0006/2018-4 

30.5.2019 3500-
0006/2018-11 

7. Komunala Mozirje d.o.o.,  
Praprotnikova 36, 3330 Mozirje 

7.2.2019 SM9/19-30 5.6.2019 MM46/19-30 

8. Telekom Slovenije d.d.,  
PE Celje, Lava 1, 3000 Celje 

25.2.2019 17640202-
0013120190
2050006 

11.6.2019 17610202-
0013120190

5280003 
9. ELEKTRO Celje d.d.,  

Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
5.2.2019 2534 13.6.2019 2347 
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MNENJA K OSNUTKU
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Nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na 
okolje: 
 
Vloga za izdajo MNENJ: Št. dok.: 036697 z dne 4.2.2019 
 

 
 

NASLOVNIK: 

MNENJE 
 

DATUM 
IZDAJE: 

ŠTEVILKA 
DOKUMENTA: 

1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana 

/ / 

2. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno 
zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

15.2.2019 354-15/2019-4 

3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija 
RS za vode, Sektor območja Savinja, Mariborska 
cesta 88, 3000 Celje 

26.2.2019 35025-9/2019-3 

4. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana 

27.2.2019 35012-13/2019/4 

5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 
ulica 3, 3000 Celje 

5.2.2019 1-III-71/2-O-19/TA 

RS, Ministrstvo za okolje in prostor,  
Direktorat za okolje,  
Sektor za strateško presojo vlivov na okolje, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

ODLOČBA ŠT. 35409-33/2019/2  
z dne 28.5.2019 

iz katere je razvidno, da 
celovite presoje vplivov na okolje 

NI POTREBNO IZVESTI!/ 
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MNENJA 
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ODLOČBA  
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MNENJA K PREDLOGU
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4.  SEZNAM IZDELANIH STROKOVNIH PODLAG 
 

− Idejna rešitev elektrifikacije OPPN Jager Mozirje, Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 
3000 Celje, št. projekta 133/19-E, marec 2019; 

− Izdelava poplavnih kart za OPPN Jager v Mozirju, IZVO-R d.o.o., projektiranje in 
inženiring, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, št. projekta L74/19, Ljubljana, avgust 
2019, dopolnitev oktober 2019 
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5.  OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
5.1 Uvod – splošni del 
 
S prostorskim aktom se načrtujejo ureditve povezane z gradnjo novega trgovskega objekta, 
naročnika Jagros d.o.o., ki želi v občini Mozirje zgraditi sodoben trgovski objekt s ponudbo 
živilskega, tehničnega in tekstilnega blaga. Načrtovani objekt z vso potrebno zunanjo ureditvijo, 
ter prometno, komunalno in energetsko ureditvijo se nahaja v delu  EUP MO 51, 13 (Območje 
Lave), v Občini Mozirje. Po Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje ja za to prostorsko 
enoto predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (krajše OPPN). 
Predvidene ureditve obsegajo: 

• gradnjo trgovskega objekta z ureditvijo zunanjih površin,  
• gradnjo potrebne prometne infrastrukture ter 
• gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture. 

 
V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo 
gospodarske javne infrastrukture. 
 
5.1.2 Podlaga za pripravo OPPN in postopek priprave 
Postopek priprave OPPN, ki poteka skladno z določbami Zakona o urejanju prostora (v 
nadaljevanju: ZUreP-2), se je začel s »Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za trgovski center »Jager Mozirje« - del (EUP) MO 51, 13 (Območje 
Lave)« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/14.12.2018), ki ga je sprejel župan Občine 
Mozirje.  
 
5.1.3 Namen in način izdelave OPPN 
 
Osnutek OPPN je izdelan na podlagi prikaza stanja prostora, razvojnih potreb in izdelanih 
strokovnih podlag. 
Skladno z zakonom je bil osnutek posredovan nosilcem urejanja prostora, da so podali mnenja 
za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti in druge relevantne podatke s katerimi 
razpolagajo.  
Po pridobljenih prvih mnenjih se je pripravil dopolnjen osnutek in se posredoval občini Mozirje v 
javno razgrnitev. Pridobila so se tudi mnenja državnih nosilcev urejanja prostora o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na okolje. Vsa prispela mnenja so bila posredovana na sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje, da odloči ali je potrebno za predmetni akt izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja je izdalo odločbo o 
nepotrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje. 
V času javne razgrnitve so bile podane pripombe na dopolnjen osnutek OPPN, do katerih so se 
pripravila stališča in posredovala na občino v podpis in potrditev županu. Po potrjenih stališčih 
se je pripravil predlog OPPN in se posredoval nosilcem urejanja prostora v mnenja. Po 
pridobljenih mnenjih na predlog OPPN se je pripravilo gradivo za občinski svet.  
 
5.2 Umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor  
 
Območje OPPN se nahaja v naselju Mozirje, vzhodno od glavne regionalne ceste R1, odsek 
1248, Radmirje-Mozirje, severno od vodotoka Savinja, v bližini starega jedra naselja Mozirje. 
Območje je dobro dostopno, direktno z regionalne ceste, preko krožišča. 
 
Območje urejanja obsega parcelne številke: del 52/3, del 52/4, del 52/1, 51/1, 50/1, 50/2, 50/3, 
50/4, 48/7, 48/6, 49/5, 41/1, 40/4, 40/10, 40/9, 40/5, 35/2, del 669/13, 41/4 vse k.o. 920 – 
Mozirje. Velikost območja je 8990 m². 
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5.3 Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom  
 
Opis načrtovanih prostorskih ureditev 
 
Predvidena je gradnja sodobnega trgovskega objekta s ponudbo živilskega, tehničnega in 
tekstilnega blaga (poslovne, gostinske, trgovske, storitvene dejavnosti). 
Trgovski objekt je lociran ob glavni prometnici RC 1248 Radmirje-Mozirje, v neposredno bližino 
krožišča, od koder je načrtovan dovoz.  
V kartografskem delu je zarisan načrtovani objekt tlorisnih dimenzij 53,00 m x 81,00 m. Višinsko 
je zasnovan kot dvo-etažen objekt, maksimalne etažnosti P+1 (pritličje in nadstropje). 
Nadstropje je lahko delno in ne pokriva celotne etaže. 
Pritličje objekta se izvede min. na koti 333,25 m n.m. oziroma 10 cm nad vzhodnim robom 
načrtovanega parkirišča. Spodnji del sten objekta se naj izvede iz AB  oziroma 
vodonepropustnih materialov v višini 20 cm nad nivojem zunanjih površin. 
Glavni vhod v trgovski objekt je predviden na zahodni strani, na vzhodni strani so predvideni 
dovozi in dostopi do skladišč.  
Strehe so lahko ravne (lahko so tudi pohodne, zelene..), enokapne, dvokapne ali več kapne. 
Zarisani tloris stavbe (velikost, oblika) je načelni in se lahko spreminja v okviru prikazanega 
tlorisa, ki ga ne sme presegati, tloris je lahko tudi manjši. Smeri in lokacije dostopov in dovozov 
so prikazane načelno, natančno se določijo v projektni dokumentaciji. Temu se prilagodijo 
lokacije nadstrešnic. 
  
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo: 

- novogradnja, 
- vzdrževalna dela na objektih in napravah,  
- prizidava objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,  
- odstranitev objektov, delna odstranitev objektov, 
- rekonstrukcija objektov, 
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez, 
- urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic, 
- spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,  
- postavitve spominskih plošč in drugih obeležij, 
- postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov, 
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

 
Vrste dopustnih objektov: 

• Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti: 
-      trgovske, poslovne, gostinske in stavbe za storitvene dejavnosti, 
- nezahtevni in enostavni objekti (stavbe za gostinske, trgovske in storitvene dejavnosti, 

nadstrešnice, smetarniki, ekološki otoki, objekti za oglaševanje in informacijski panoji, urbana 
oprema, ograje, podporni zidovi, začasni montažni objekti – šotori, nasipi, utrjene površine, 
utrjene brežine). 

• Objekti transportne infrastrukture. 
• Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi. 

 
Nezahtevni in enostavni objekti 
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko izvaja skladno z veljavnimi predpisi.  
Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) so lahko od parcelne meje s 
sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,5 m ali bližje s soglasjem lastnika sosednje 
parcele. Ograje in podporni zidovi se lahko izvedejo do parcelne meje, na parcelno mejo so 
lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo. 
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Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti načrtovani skladno 
osnovnemu objektu. 
Postavitev ograj v križiščih ne sme segati v območje preglednega trikotnika ali segati v območje 
javnih prometnih in zelenih površin.  
 
5.4 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro  
 
5.4.1 Opis prometnih ureditev 
 
Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste RI-225, odsek 1248 Radmirje-
Mozirje. Priključevanje območja je preko obstoječega kraka krožišča v km 10,976. Vsi objekti 
morajo biti od zunanjega roba državne ceste odmaknjeni najmanj 7,0 m, ureditve pa 5,0 m. 
Priključitev se izvede na obstoječi krak krožišča ob upoštevanju predpisov s področja prometa, 
ob zagotovitvi ustrezne prometne signalizacije. Priključek mora zagotavljati dostop za 
obiskovalce, dostavo, interventna vozila, omogočati mora tudi  nadaljevanje prometa po lokalni 
cesti Mlinska pot, JP 767171.  
Na podlagi izdelane strokovne podlage s področja poplavne varnosti (IZVO-R d.o.o., št. projekta 
L74/19, avgust 2019, dopolnitev oktober 2019) je potrebno prometno ureditev izvesti tako, da so 
zagotovljeni tudi vsi ukrepi, ki preprečujejo vpliv visokih vod na predvideno ureditev. Zaradi tega 
je potrebno: 
- Dostopna cesta z območja izvoza iz krožišča se oblikuje s prečnim naklonom min 3% 
proti jugu. Na odseku, od dela ko takoj za uvozom zavije proti jugu pa vse do priključka na 
obstoječo Mlinsko pot se dovozna pot oblikuje s prečnim naklonom min. 3 % proti severu. 
Načrtovan pločnik ob dovozni poti se izvede z dvignjenim robnikom nad nivojem cestišča. 
- Načrtovano parkirišče, ki se nahaja na južnem delu objekta se uredi tako, da lahko vode 
odtekajo proti vzhodu (blag naklon parkirišča proti vzhodu). Na vzhodnem delu parkirišča je 
načrtovan podporni zid, ki se ga izvede do kote parkirišča (asfaltne površine). Ograja na zidu naj 
ne bo polnega prereza – na ta način je omogočeno prosto odtekanje poplavne vode preko zidu 
in mimo ograje na dovozno pot. Na vzhodnem delu se zunanje ureditve izvede tako, da je 
omogočeno odtekanje poplavnih vod proti SV – naklon zunanjih površin proti SV, robniki v 
nivoju terena. 
- Načrtovano parkirišče, ki se nahaja na zahodni strani objekta se uredi tako, da lahko 
vode odtekajo proti srednjem in severnem delu parkirišča (Slika 4, smer modrih puščic). Severni 
rob parkirišča se izvede z robnikom v nivoju parkirišča/asfaltne površine (lahko delno L~20 m v 
najnižjem pasu). 
- Ukrepi so razvidni iz kartografskega dela list 6.5 Ureditvena situacija s predlaganimi 
ukrepi. 
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Slika 8: Predlog ukrepov na območju bodočega trgovskega centra; modre puščice nakazujejo smer naklonov načrtovane dostopne 
ceste, parkirišča in zunanjih ureditev, vijola je načrtovan pločnik z robnikom dvignjen nad nivojem ceste, z oranžno je označen 
robnik (na severnem robu Z parkirišča) in podporni zid (na vzhodnem) delu J parkirišča, ki je nivoju parkirnih (asfaltnih) površin, z 
oranžno je obkrožen del zunanjih površin z robniki v nivoju terena. 
Vir: IZVO-R d.o.o., št. projekta L74/19, oktober 2019 
 
Prestavljeno JP 767171, Mlinsko pot se izvede v profilu NPP=7,60 m (vozišče 6,00 m, pločnik 
1,60 m). Pločnik se izvede po južni strani ceste po celotni dolžini. 
Parkiranje se izvede na lastnem zemljišču. Število parkirnih mest se določi v projektni 
dokumentaciji, ob upoštevanju veljavnih predpisov in normativov. Zagotoviti je potrebno tudi 
zadostno število parkirišč za invalide. Na parkirišču je načrtovanih 81 parkirnih mest. 
Dostava se izvede na JV strani, preko rekonstruirane Mlinske poti in manipulativne ploščadi. 
Vse povozne in pohodne površine, parkirne ter manipulativne površine morajo biti izvedene v 
proti-prašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda ter dimenzionirane 
za prevoz s tovornimi vozili. 
Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo zagotavljati prevoznost intervencijskih, 
dostavnih in komunalnih vozil. 
5.4.2 Opis komunalnega in energetskega urejanja 
 
Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi 
infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev.  
Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne podatke o legi komunalnih 
vodov. Vse tehnične rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati etapnost izvedbe. 
Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve ob upoštevanju mnenj posameznih 
upravljavcev. Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju mnenj 
in pogojev upravljavcev. 
 
Vodovodno omrežje 
Predvideni objekt se naveže na obstoječo vodovodno omrežje DN 200 v Mlinski poti. V ta vod je 
potrebno obstoječi cevovod podaljšati v območju rekonstrukcije Mlinske poti. 
Na predviden vodovod se zgradi ustrezno število hidrantov za potrebe pokrivanja požarne 
varnosti.  
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Kanalizacijsko omrežje 
Obstoječe stanje 
Preko območja OPPN poteka obstoječi kanalizacijski vod DN 700, ki odvaja odpadne vode iz 
Mozirja v smeri proti centralni čistilni napravi Mozirje. V južnem delu območja poteka tudi 
obstoječi kanalizacijski vod od bližnjega stanovanjskega objekta. 
 
Predlog ureditev 
Obstoječa kanalizacija DN 700 se prestavi in sicer tako, da poteka severno in vzhodno od 
predvidenih ureditev in se ob Mlinski poti ponovno naveže na obstoječo kanalizacijo. 
Prilagodi se tudi obstoječa priključna kanalizacija bližnjega stanovanjskega objekta. 
Za predvideni trgovski objekt se zgradi ločen sistem kanalizacije in sicer: 

- Fekalna kanalizacija se zbere v zbirnem fekalnem revizijskem jašku na južni strani 
objekta in se priključuje direktno na obstoječ kanalizacijski zbiralnik, 

- Strešna meteorna kanalizacija se zbere v zbirnem revizijskem jašku na vzhodni 
strani in se veže na nov, oziroma prestavljen zadrževalnik na vzhodni strani, 

- Onesnažena meteorna voda s povoznih, manipulativnih površin in parkirišč se zbere 
v revizijskem jašku na vzhodni strani in se preko lovilca olj vodi v zadrževalnik. Vse 
vode iz zadrževalnika se priključijo na južni obstoječi kanalizacijski zbiralnik.  

Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati usmeritve DRSV in sicer: 
- Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena z »Uredbo 

o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 
spremembe), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe). 

- Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v 
skladu s 92. Čl. ZV-1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti 
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske  odvodnike ali kanalizacijo 
(zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). Padavinsko 
odpadno vodo je treba zajeti in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem 
usedalniku in lovilniku olj (SIST EN 858). Da bodo padavinske vode lahko odvedene 
v smeri proti usedalniku in lovilniku olj, morajo biti utrjene, tlakovane ali z drugim 
materialom prekrite površine vodo neprepustne, zato pa je treba pod povoznim 
materialom predvideti folijo ali kak drug vodo neprepustni material. 

Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi in objektov se 
izdela v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Preko obravnavanega območja potekajo obstoječi NN nadzemni in podzemni vodi, ki jih je 
potrebno prestaviti v skladu s pogoji upravljavca, izdelanimi strokovnimi podlagami in pred 
pričetkom del. 
Predvideni objekt se bo napajal iz predvidene TP Mozirje Hriberšek v skladu s pogoji 
upravljavca in izdelanimi strokovnimi podlagami (Elektro Celje d.d., številka projekta 133/19-E, 
marec 2019). Predvideni objekt se bo napajal iz predvidene (nadomestne) TP Hribešek. 
Napajanje se izvede z NN kablom, ki se položi v obstoječo elektrokanalizacijo do predvidene 
razdelilne omarice na območju urejanja. 
Prestaviti in preurediti je potrebno obstoječe NN omrežje, ki napaja objekte v širšem območju. 
Obstoječe omrežje se opusti in nadomesti z izgradnjo novih NN priključkov, ki bodo potekali od 
predvidene razdelilne omarice na zahodnem delu območja. Predvideni NN priključki se položijo 
ob rekonstruirano Mlinsko pot v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami. 
 
Javna razsvetljava 
Na celotnem območju OPPN se predvidi omrežje javne razsvetljave. Uporabljajo se svetilke 
skladno z veljavno zakonodajo glede svetlobnega onesnaževanja. 
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Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV 
Na širšem območju OPPN se nahaja obstoječe TK in KTV omrežje, ki omogoča priključitev. 
Za potrebe navezave se izvede ustrezna kabelska kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni jaški, 
ločeni za potrebe TK in KTV omrežja. V kanalizacijo se vstavijo ustrezni kablovodi. 
Za priključevanje objekta se izvede ustrezen priključek skladno s pogoji posameznega 
upravljavca.   
 
Plinovodno omrežje 
V vplivnem območju OPPN se ne nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje. 
 
Ogrevanje  
Ogrevanje se bo vršilo z ekološko sprejemljivim energentom, biomasa – peleti. 

 
Posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture 
 
Izven ureditvenega območja OPPN je dovoljeno izvajanje posegov, ki so v skladu s pogoji 
nosilcev urejanja prostora potrebni za izvedbo priključevanja predvidene soseske na GJI. 
Skladno s pogoji je potrebno izvesti priključek na rondo oziroma na regionalno cesto regionalne 
ceste RI-225, Mozirje Radmirje in rekonstrukcijo obstoječe javne poti Mozirska pot – JP 767171. 
 
5.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 
 
Na območju OPPN ni enot nepremične kulturne dediščine.  
Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin: 

• v kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe 
zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi; 

• ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira 
v skladu z določili arheološke stroke. 

 
5.6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave  
 
Varstvo pred onesnaženjem zraka 
Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v 
zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti. 
Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati 
veljavne predpise. 
Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar 
vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi 
se za: 

- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem 
vremenu;  

- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste; 
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz. 
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Varstvo pred hrupom 
Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da 
zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa 
je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo. 
Protihrupne ukrepe mora zagotoviti investitor, upravljavec državne ceste ne zagotavlja izvedbo 
dodatnih protihrupnih ukrepov, ki so posledica prometa na državni cesti. 
Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in 
standardi varstva pred hrupom. 
 
Vodni režim in stanje voda 
Predvidena ureditev se nahaja v območju vodotoka 2.reda Mozirska struga. V priobalnem 
zemljišču se nahaja obstoječa javna pot - Mlinska pot, JP 767171, ki je od meje vodnega 
zemljišča vodotoka 2.reda, oddaljena manj kot 5,0 m. Pri načrtovanih aktivnostih in posegih v 
prostor po veljavni zakonodaji velja, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno 
posegati v prostor, če te ureditve niso odmaknjene minimalno 5,0 m, razen kadar gre za gradnjo 
objektov javne infrastrukture in podobno. V predmetnem OPPN  se bo obstoječa javna pot 
prenovila in razširila na območje severno od obstoječega zemljišča, zato ne bo novih posegov  
na priobalno zemljišče. V območju priobalnega zemljišča se izvaja rekonstrukcija obstoječe JP 
767171 Mlinska pot. Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca. 
Območje urejanja se nahaja v manjšem delu v razvodu majhne poplavne nevarnosti, na 
območju dosega Q100.  
Za področje poplavne nevarnosti so izdelane strokovne podlage in karte poplavne nevarnosti 
(IZVO-R d.o.o., št. projekta L74/19, avgust 2019, dopolnitev oktober 2019). Iz strokovnih podlag 
izhaja, da je za varno umestitev načrtovanega objekta v prostor potrebno upoštevati usmeritve 
glede minimalne kote pritličja objekta, naklonov dovozne poti in parkirišča, nivoja robnikov in 
pločnika, opredeljenih v 7. in 10. členu tega odloka. Z upoštevanjem teh ureditev poplavna voda 
odteka mimo načrtovanega objekta, načrtovana gradnja pa nima vpliva na vodni režim širšega 
območja, zato je poseg s hidrotehničnega vidika sprejemljiv.  
V skladu z izdelano študijo predvidene ureditve ne vplivajo na erozijsko nevarnost obstoječega 
stanja. Produkt hitrosti in globine toka pri generiranju poplavnih kart ni merodajen, zato ni bil 
posebej izrisan. Prav tako na obravnavanem območju ni pričakovati erozijskih pojavov (pri 
Q100), zato tudi erozijske karte niso izrisane. Zaradi zelo majhnega pretoka poplavne vode, 
majhnih globin in hitrosti so vlečne sile zanemarljivo majhne. 
Pritličje objekta se izvede min. na koti 333,25 m n.m. oziroma 10 cm nad vzhodnim robom 
načrtovanega parkirišča. Spodnji del sten objekta se naj izvede iz AB  oziroma 
vodonepropustnih materialov v višini 20 cm nad nivojem zunanjih površin. 
Ohranjanje narave 
Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij 
pomembnih za biotsko raznovrstnost. 
 
Ravnanje z odpadki 
Na območju načrtovanega objekta je potrebno zagotoviti zadostno število posod za ločeno 
zbiranje vseh vrst odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki na območju 
občine Mozirje. 
 
5.7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom  
 
Varstvo pred naravnimi nesrečami 
Območje OPPN se nahaja v erozijskem območju – opozorilno območje, kjer veljajo običajni 
zaščitni ukrepi. Skladno z opozorilno karto poplav sodi območje v razred majhne poplavne 
nevarnosti. 
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Obravnavano območje spada v V. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 
0,150 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.  
Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in 
voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih 
snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega: 

- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, 
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj, 
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin 

in objektov in 
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov. 

 
Varstvo pred požarom 
Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednje 
velika.  
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:  
- da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na 
ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik, 
- da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za gašenje in je omogočen dostop gasilcem, 
- da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so načrtovane tako, da je onemogočeno 
širjenje požara po stavbah, 
- da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev 
z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. 
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. 
Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 10 l/sekundo 
vode za gašenje. 
Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh prometnih, manipulativnih in interventnih 
poti znotraj območja OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati 
prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. 
Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije. 
 
5.8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje 
podrobnega načrta  
 
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora 
biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
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6.  POVZETEK ZA JAVNOST 
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                          TP (Mozirje Hriberšek)

                          VODOVOD

                          KANALIZACIJA

                          KANALIZACIJA (ukinitev)
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predvideno
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         Z.              ZADRŽEVALNIK
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/ / / /
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2  
3330 Mozirje 
 
 
Številka: 032-0004/2019 
Datum:  10.10.2019 
 
 
K 4. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 

ZADEVA: ODLOK o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Mozirje 

PRAVNA PODLAGA:   
 
-   109. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) 
-   Statut Občine Mozirje (Ur. list RS, št. 58/2018) 
 

PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 

Obrazložitev 
 

1. Pravni temelj 
Oktobra 2017 je bil sprejet nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v 
nadaljevanju ZUreP-2), ki je stopil v veljavo 17.11.2017, uporabljati pa se je začel s 1.6.2018.  
 
Taksa za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora 
ZUreP-2 je v 109. členu določil, da občina lahko predpiše takso za obravnavanje tistih zasebnih 
potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo spremembe namenske rabe prostora 
v OPN. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj 
obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja 
prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti 
opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo 
takse je pogoj za obravnavo pobude. Višino takse predpiše občina z odlokom in lahko znaša za 
posamezno pobudo med 50 in 300 evrov, odvisno od tega, ali gre za spremembo osnovne ali 
podrobnejše namenske rabe prostora in od potrebe po obravnavi pobude glede na pravne režime 
ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Prihodki iz naslova takse so namenski vir 
občine za financiranje nalog urejanja prostora. 
 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben ter ocena stanja 
ZUreP-2 je na novo vzpostavil sistem zaračunavanja stroškov izvedbe zaračunavanja taks za 
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora. Samo urejanje zaračunavanja je 
prepuščeno občinam.  
 



Pri taksi za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe po 109. členu ZUreP-2, je zakon že 
postavil finančni okvir od 50 do 300 evrov, kolikor lahko znaša omenjena taksa za posamezno 
pobudo. Pri tem so kot možna merila zapisane spremembe osnovne ali podrobnejše namenske 
rabe prostora, pravni režimi in potreba po celoviti presoji vplivov na okolje. Ta merila so 
opcijska in predvidevajo neko stopnjo zahtevnosti postopka obravnave, lahko pa se občina 
odloči tudi za pavšalen znesek ali za kombinacijo pavšalnega zneska in nekega variabilnega 
dela, ki se poračuna naknadno, ko je znana zahtevnost postopka obravnave pobude. Taksa je 
sicer vezana samo na spremembo namenske rabe (osnovne ali podrobne, če je ta določena v 
OPN ali OPPN), ne pa tudi za spremembo drugih prostorskih izvedbenih pogojev.  
 

3. Ocena finančnih in drugih posledic odloka 
Pričakovati je, da se bodo pobudniki, zaradi plačila takse, predhodno bolj informirali o 
možnostih realizacije pobud ter vlagali bolj utemeljene pobude. Predvidoma pa se bodo na račun 
takse in nadomestila prihodki občine povečali. 
 
Prihodki od takse za pobudo za spremembo namenske rabe prostora so skladno z ZUreP-2 
namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.  
 
 

Predlagamo naslednji sklep: 
SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o določitvi občinske takse za 
obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Mozirje v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
 
 

Pripravil: Jože Sinur 

 
 
 
 
 
Priloga:  

Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe 
prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje 

 

 

 

 

 



Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (uradni list RS, št. 61/17) 
ter Statuta Občine Mozirje (Ul RS, št. 58/2018) je občinski svet Občine Mozirje na svoji  ___. seji,  dne 
__________ sprejel 

 

ODLOK 

o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora 
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki 
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Mozirje, ki jo vplačajo vlagatelji pobud.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

  
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje določa: 
  
·    višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembe namenske rabe prostora, 
  
·    način plačevanja takse in 
  
·    posledice neplačila takse. 
  

3. člen 
(višina takse) 

  
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka 
znaša: 
  
·    za spremembo osnovne namenske rabe prostora v stavbna zemljišča: 200 evrov, 
  
·    za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100 evrov. 
  
(2) Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača. 
  
(3) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo 
namembnosti na zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. 
  
(4)Vlagatelji pobud za spremembo namenske rabe prostora so dolžni financirati tudi izdelavo dodatnih 
gradiv, ki bodo na podlagi veljavne prostorske zakonodaje obvezna pri nadaljnji obravnavi posamezne 
pobude. 
  
(5)Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo 
ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji 
prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča 
s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo 
pobude. 
  



4. člen 
(način plačila takse) 

  
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. 
  
(2)Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pisna pobuda spremembe 
namenske rabe. 
  
(3)Taksa se plača negotovinsko z veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri 
ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z navedbo reference, določene za plačilo 
takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka. 
  
(4) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki 
prejme od zavezanca takšno vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje zavezancu plačilni nalog, s 
katerim mu naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati 
osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino 
takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o 
posledicah, če takse v roku ne plača. 
  
(5) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava. 
  

5. člen 
(začetek veljavnosti) 

  
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Številka: 

Mozirje, 

 

                                                               Župan 

                                                               Občine Mozirje 

                                                              Ivan Suhoveršnik 

 
 

 



Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (uradni list RS, št. 61/17) 
ter Statuta Občine Mozirje (Ul RS, št. 58/2018) je občinski svet Občine Mozirje na svoji  ___. seji,  dne 
__________ sprejel 

 

ODLOK 

o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora 
v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki 
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Mozirje, ki jo vplačajo vlagatelji pobud.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

  
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje določa: 
  
·    višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembe namenske rabe prostora, 
  
·    način plačevanja takse in 
  
·    posledice neplačila takse. 
  

3. člen 
(višina takse) 

  
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka 
znaša: 
  
·    za spremembo osnovne namenske rabe prostora v stavbna zemljišča: 200 evrov, 
  
·    za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100 evrov. 
  
(2) Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača. 
  
(3) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo 
namembnosti na zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. 
  
(4)Vlagatelji pobud za spremembo namenske rabe prostora so dolžni financirati tudi izdelavo dodatnih 
gradiv, ki bodo na podlagi veljavne prostorske zakonodaje obvezna pri nadaljnji obravnavi posamezne 
pobude. 
  
(5)Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo 
ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji 
prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča 
s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo 
pobude. 
  



4. člen 
(način plačila takse) 

  
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. 
  
(2)Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pisna pobuda spremembe 
namenske rabe. 
  
(3)Taksa se plača negotovinsko z veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri 
ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z navedbo reference, določene za plačilo 
takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka. 
  
(4) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki 
prejme od zavezanca takšno vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje zavezancu plačilni nalog, s 
katerim mu naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati 
osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino 
takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o 
posledicah, če takse v roku ne plača. 
  
(5) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava. 
  

5. člen 
(začetek veljavnosti) 

  
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Številka: 

Mozirje, 

 

                                                               Župan 

                                                               Občine Mozirje 

                                                              Ivan Suhoveršnik 

 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 Mozirje 
 
Številka: ______/2019 
Datum:  12.10.2019 
 
K ___. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 

ZADEVA: ODLOK o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Mozirje 

PRAVNA PODLAGA:   
 
-   109. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) 
-   Statut Občine Mozirje (Ur. list RS, št. 58/2018) 
 

PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 

Obrazložitev 
 

1. Pravni temelj 
Oktobra 2017 je bil sprejet nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v 
nadaljevanju ZUreP-2), ki je stopil v veljavo 17.11.2017, uporabljati pa se je začel s 1.6.2018.  
 
Taksa za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora 
ZUreP-2 je v 109. členu določil, da občina lahko predpiše takso za obravnavanje tistih zasebnih 
potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo spremembe namenske rabe prostora 
v OPN. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj 
obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja 
prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti 
opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo 
takse je pogoj za obravnavo pobude. Višino takse predpiše občina z odlokom in lahko znaša za 
posamezno pobudo med 50 in 300 evrov, odvisno od tega, ali gre za spremembo osnovne ali 
podrobnejše namenske rabe prostora in od potrebe po obravnavi pobude glede na pravne režime 
ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Prihodki iz naslova takse so namenski vir 
občine za financiranje nalog urejanja prostora. 
 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben ter ocena stanja 
ZUreP-2 je na novo vzpostavil sistem zaračunavanja stroškov izvedbe zaračunavanja taks za 
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora. Samo urejanje zaračunavanja je 
prepuščeno občinam.  
 
Pri taksi za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe po 109. členu ZUreP-2, je zakon že 
postavil finančni okvir od 50 do 300 evrov, kolikor lahko znaša omenjena taksa za posamezno 
pobudo. Pri tem so kot možna merila zapisane spremembe osnovne ali podrobnejše namenske 



rabe prostora, pravni režimi in potreba po celoviti presoji vplivov na okolje. Ta merila so 
opcijska in predvidevajo neko stopnjo zahtevnosti postopka obravnave, lahko pa se občina 
odloči tudi za pavšalen znesek ali za kombinacijo pavšalnega zneska in nekega variabilnega 
dela, ki se poračuna naknadno, ko je znana zahtevnost postopka obravnave pobude. Taksa je 
sicer vezana samo na spremembo namenske rabe (osnovne ali podrobne, če je ta določena v 
OPN ali OPPN), ne pa tudi za spremembo drugih prostorskih izvedbenih pogojev.  
 

3. Ocena finančnih in drugih posledic odloka 
Pričakovati je, da se bodo pobudniki, zaradi plačila takse, predhodno bolj informirali o 
možnostih realizacije pobud ter vlagali bolj utemeljene pobude. Predvidoma pa se bodo na račun 
takse in nadomestila prihodki občine povečali. 
 
Prihodki od takse za pobudo za spremembo namenske rabe prostora so skladno z ZUreP-2 
namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.  
 
 

Predlagamo naslednji sklep: 
SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Odlok o določitvi občinske takse za 
obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Mozirje v predlagani obliki in vsebini. –prva obravnava? 
 
Priloga: Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje 

 
 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0004/2019 
Datum:   10.10.2019 
 
K 3. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev na območju Kulturnega doma Mozirje (del območja EUP MO 42) 
 
PRAVNA PODLAGA:  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Statut Občine 
Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Obrazložitev: 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) v členih od 127. do 133. določa namen, 
postopek, stroške in posledice lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je s spremembo prostorske 
zakonodaje nov institut povečanja prožnosti, ki omogoča spremembe prostorskega načrtovanja brez 
spreminjanja občinskega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta. 
 
Uporablja se v treh primerih in sicer; 
1. prilagajanje velikosti stavbnega zemljišča za gradnjo pri posamični poselitvi (velikost stavbnega zemljišča se 
lahko poveča ali zmanjša za največ 20 % spremembe, pri čemer je to lahko največ 600 m2 glede na izvoren 
obseg stavbnega zemljišča v občinskem prostorskem načrtu); 
2. individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev ne sme biti v nasprotju z režimi in ne zmanjšuje 
možnosti pozidave sosedom in še vedno uresničuje namen akta: • objektivne okoliščine (fizične lastnosti 
zemljišča, nove tehnične in tehnološke rešitve, neskladnost prostorskega izvedbenega akta); • v primeru 
rekonstrukcij, prizidav, ki gredo izven gabaritov; nadomestne gradnje, ki pomeni manjše odstopanje zaradi 
javnega interesa; pomožnih objektov; 
3. začasna raba prostora (skladna z režimi in javnim interesom, brez bistvenega povečanja obremenitve 
komunalne opreme, ne sme onemogočati izvedbe trajno načrtovanih posegov). 
 
Postopek za sprejem lokacijske preveritve se izvede na pobudo investitorja. Pobudi se priloži elaborat 
v katerem je utemeljena skladnost pobude z določbami ZUreP-2. Za namen preveritve skladnosti 
elaborata občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenje, elaborat se tudi javno 
razgrne za najmanj 15 dni. Po javni razgrnitvi se sprejme stališče do pripomb. Občina v 60 dneh od 
prejema pobude predlaga občinskemu svetu, da s sklepom lokacijsko preveritev potrdi ali jo zavrne. 
Občina določi stroške lokacijske preveritve, plačilo nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in 
izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
V konkretnem primeru je Občina Mozirje podala pobudo za individualno odstopanje od 128. člena 
Odloka o OPN Mozirje. 

Kulturni dom Mozirje se nahaja na območju kulturnega spomenika starega trškega jedra Mozirje, 
kjer je po veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPN) občine Mozirje 
dopustna dozidava (po novem prizidava) do 30 % tlorisne površine obstoječe stavbe. Ker pa 
načrtovane prizidave kulturnega doma za potrebe knjižnice in drugih programov ni možno izvesti 
znotraj določenih 30 % in ker z večjo prizidavo soglaša Zavod za varstvo kulturne dediščine 
(priloženo je kulturnovarstveno mnenje na izdelan DGD za prizidavo kulturnega doma Mozirje, 
izdelal Tip inženiring d. o. o., št. projekta 09362618, maj 2019), se izvede lokacijska preveritev z 
namenom individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, skladno s 129. členom 
ZUreP-2.  



Individualno odstopanje je sprejemljivo tako s kulturnovarstvenega vidika (priloženo je mnenje 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine), kot tudi s prostorskega vidika. Načrtovana prizidava namreč 
pomeni izboljšanje stanja tako v funkcionalnem, kot tudi v  oblikovnem smislu, saj ne zmanjšuje 
kvalitete obstoječega objekta.  
 
Skladno z določili 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUReP – 2) (Uradni list RS, št.: 61/2017) 
je občinski urbanist preveril: 
 
129. člen ZUREP-2 
(individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

Odstopanja od PIP ne zahtevajo drugačne rabe prostora. DA 
Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine. DA 
Možnosti pozidave sosednjih zemljišč so nezmanjšane. DA 
Skladnost z gradbenim namenom prostorskega izvedbenega akta. DA 
Upoštevani so drugi prostorski izvedbeni pogoji DA 
Gradnja ne poslabša bivalnih in delovnih razmer na območju. DA 
Gradnja ne povzroči motečega vpliva na podobo naselja ali krajine. DA 
Gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo 
gabaritov, oblike, namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta 
zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, 
ki urejajo graditev. 

DA 

 
 
Predlagamo naslednji sklep: 

SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Sklep o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju Kulturnega doma Mozirje (del 
območja EUP MO 42) v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
 
 
Potrdil: Marko Vučina, univ. dipl. inž. arh. 
 
Pripravil: Jože Sinur 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju 
Kulturnega doma Mozirje (del območja EUP MO 42),  

- Elaborat lokacijske preveritve, št. projekta ELP 19180-00 Savaprojekt d.d. 
- Pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora 





















Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 
14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) je občinski svet Občine Mozirje na _____. seji 
dne ________ sprejel  

S K L E P  
o lokacijski preveritvi za Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 

na območju Kulturnega doma Mozirje (del območja EUP MO 42) 
 
 

1. člen  
 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami: 358, 
361/1, 362/5, 362/7, 361/2, 345/1, vse k. o. Mozirje v območju EUP MO 42. 
 

2. člen  
 

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega 
izvedbenega pogoja, določenega v Odloku o OPN Občine Mozirje (Uradni list RS št. 46/15 in 65/18). 

Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN občine Mozirje 
se glasi:  

»Ne glede na določila 128. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 
in 65/18), so na zemljiščih s parcelnimi številkami 358, 361/1, 362/5, 362/7, 361/2, 345/1, vse k. o. Mozirje, ki se 
nahajajo znotraj enote urejanja prostora MO42, dopustne tudi dozidave (prizidave), ki presegajo 30 % tlorisne 
površine legalno zgrajene stavbe, če to ni v nasprotju z varstvenim režimom na tem območju.«.   

  
 

3. člen  
 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občin. 
 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali 
predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. 
 
Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. 
 
 
 
 
Št. _________  
 
Mozirje, ___________ 

                                                                                                           Župan  
                                                                                                          Občine Mozirje 

                                                                                                           Ivan Suhoveršnik 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0469/sklep-o-lokacijski-preveritvi-za-del-enote-urejanja-prostora-ja-250/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0469/sklep-o-lokacijski-preveritvi-za-del-enote-urejanja-prostora-ja-250/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0469/sklep-o-lokacijski-preveritvi-za-del-enote-urejanja-prostora-ja-250/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0469/sklep-o-lokacijski-preveritvi-za-del-enote-urejanja-prostora-ja-250/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0469/sklep-o-lokacijski-preveritvi-za-del-enote-urejanja-prostora-ja-250/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0469/sklep-o-lokacijski-preveritvi-za-del-enote-urejanja-prostora-ja-250/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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Legenda kratic:  
- OPN: Občinski prostorski načrt 
- DGD: dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV  

1.1 NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE IN SKLADNOST S STRATEŠKIMI IZHODIŠČI 
OBČINE MOZIRJE  

 

Kulturni dom Mozirje predstavlja osrednjo kulturno ustanovo v občini Mozirje ter širše in je bil zgrajen leta 1947. 
Poleg številnih prireditev, ki se odvijajo v kulturnem domu, se v njem nahaja tudi osrednja knjižnica Mozirje, ki 
je prostorsko utesnjena in za nemoteno delovanje nujno potrebuje razširitev. Prav tako v kulturnem domu 
Mozirje potrebujejo ustrezne prostore za muzejske zbirke in izvajanje drugih kulturnih programov v občini in 
širše, saj je Mozirje tudi kulturno središče Zgornje Savinjske doline.  

Kulturni dom Mozirje se nahaja na območju kulturnega spomenika starega trškega jedra Mozirje, kjer je 
po veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPN) občine Mozirje dopustna 
dozidava (po novem prizidava) do 30 % tlorisne površine obstoječe stavbe. Ker pa načrtovane prizidave 
kulturnega doma za potrebe knjižnice in drugih programov ni možno izvesti znotraj določenih 30 % in ker z 
večjo prizidavo soglaša Zavod za varstvo kulturne dediščine (priloženo je kulturnovarstveno mnenje 
na izdelan DGD za prizidavo kulturnega doma Mozirje, izdelal Tip inženiring d. o. o., št. projekta 09362618, 
maj 2019), se izvede lokacijska preveritev z namenom individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih 
pogojev, skladno s 129. členom ZUreP-2.  

 
Slika 1: Obstoječ kulturni dom Mozirje  
 
Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za potrebe prizidave kulturnega doma Mozirje je 
skladno s strateškim delom Odloka o OPN občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 in 65/18), ki v 7. členu 
določa, da so razvojne potrebe Občine usmerjene v razvoj Mozirja kot medobčinskega in občinskega središča, 
k čemur bo prizidava kulturnega doma nedvomno prispevala. Nadalje Odlok o OPN v 7. členu določa, da so 
razvojne potrebe Občine usmerjene v zadostno in dostopno oskrbo z družbenimi dejavnostmi.  
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V 11. členu Odloka o OPN občine Mozirje je zapisano, da se centralne dejavnosti, na območju katerih se 
nahaja kulturni dom Mozirje in načrtovana prizidava, razvija prav v medobčinskem in občinskem središču 
Mozirje.  
33. člen Odloka o OPN občine Mozirje določa, da se z notranjim razvojem zagotavlja izboljšanje kakovosti 
prostorskih ureditev v območjih poselitve ter ustvarja nove, kakovostnejše rabe zemljišč.  
36. člen Odloka o OPN občine Mozirje določa, da se razvoj centralnih dejavnosti v največji meri usmerja prav 
v občinsko središče Mozirje. Koncept razvoja Mozirja (54. člen Odloka o OPN) pa temelji na revitalizaciji 
mestnega jedra Mozirja, k čemur bo pomembno doprinesla tudi načrtovana prizidava kulturnega doma Mozirje.  
55. člen Odloka o OPN občine Mozirje določa, da se v strukturi pozidave ohranjajo značilnosti obstoječe 
gradnje, predvsem v starem trškem jedru, znotraj katerega se nahaja tudi kulturni dom Mozirje. Da bo pogoju 
zadoščeno ob izvedbi načrtovane prizidave dokazuje tudi priloženo kulturnovarstveno mnenje, izdano na 
projektno dokumentacijo (DGD) za prizidavo kulturnega doma Mozirje (izdelal Tip inženiring d. o. o., št. 
projekta 09362618, maj 2019-priloga).  

 

Slika 2: Shematski prikaz območja kulturnega doma Mozirje in načrtovane prizidave na DOF  

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

obstoječ kulturni dom 
Mozirje  

območje načrtovane 
prizidave kulturnega 
doma  
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1.2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  
 

Opis območja  
Obravnavano območje se nahaja v trškem jedru Mozirja, na območju dela enote urejanja prostora (EUP) 
MO42, kot je določena v veljavnem OPN občine Mozirje.   

 
Slika 3: Shematski prikaz obravnavanega območja na karti namenske rabe prostora iz veljavnega OPN občine 
Mozirje 
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Varstveni režimi 
Obravnavano območje lokacijske preveritve se nahaja znotraj naselbinske dediščine:  

- spomenik Mozirje-Staro trško jedro (EDŠ 4452) in  

- vplivno območje Mozirje-Staro trško jedro (EŠD 4452).  

 
Slika 4: Prikaz kulturne dediščine (vir: pravni režim varstva kulturne dediščine, julij 2019)  

 

Obstoječa infrastruktura 
 

• Prometna infrastruktura, vodovod, kanalizacija, komunikacijsko omrežje 

Dostop do območja je preko Hribernikove ulice (LK 267331). Območje obstoječega kulturnega doma Mozirje 
je v celoti infrastrukturno opremljeno z vodovodnim omrežje, kanalizacijskim omrežjem in komunikacijskim 
omrežjem.  
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Slika 5: Prikaz obstoječe javne infrastrukture na obravnavanem območju (vir: PISO, julij 2019) 

 

• Elektroenergetsko omrežje 

V območju predvidenega posega v prostor potekajo obstoječi 0,4 kV (NN) podzemni elektroenergetski vodi, ki 
jih je treba upoštevati kot  omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od osi 
skrajnega elektroenergetskega voda v obeh smereh.  

Potek tras elektroenergetskih vodov je razviden iz spodnjega prikaza.   
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Slika 6: Prikaz elektroenergetskih vodov (vir: Elektro Celje, 22. 8. 2019) 
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2. OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE, PODATEK O ŽE IZVEDENIH 
LOKACIJSKIH PREVERITVAH IN VELJAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 
NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE  Z OPISOM NAČRTOVANE PRIZIDAVE 

2.1 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE  
Lokacijska preveritev se nanaša na del enote urejanja prostora (EUP) MO42, določene v OPN občine Mozirje. 
Območje lokacijske preveritve zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami: 358, 361/1, 362/5, 
362/7, 361/2, 345/1, vse k. o. Mozirje. 

 
Slika 7: Prikaz območja lokacijske preveritve na namenski rabi prostora iz OPN in zemljiškem katastru 

 

2.2 PODATEK O ŽE IZVEDENIH LOKACIJSKIH PREVERITVAH NA TEM OBMOČJU 
Na obravnavanem območju doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev.  

 

2.3 VELJAVNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI Z OPISOM NAČRTOVANE PRIZIDAVE  
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 in 65/18) je na območju 
kulturnega doma Mozirje (del EUP MO42) določen prostorski izvedbeni pogoj, da je dopustna »dozidava 
do 30 % tlorisne površine legalno zgrajene stavbe in nadzidava legalno zgrajene stavbe za največ eno 
etažo« (128. člen odloka).  
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Ker pa Zavod za varstvo kulturne dediščine, znotraj katere se nahaja kulturni dom Mozirje, soglaša tudi z 
večjo dozidavo (prizidavo) od predpisane v odloku o OPN (več kot 30 %), se izvede lokacijska preveritev 
za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev.  

Individualno odstopanje je sprejemljivo tako s kulturnovarstvenega vidika (priloženo je mnenje Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine), kot tudi s prostorskega vidika. Načrtovana prizidava namreč pomeni 
izboljšanje stanja tako v funkcionalnem, kot tudi v  oblikovnem smislu, saj ne zmanjšuje kvalitete 
obstoječega objekta, ampak deluje kot nekakšna senca le temu in ga s tem celo izpostavi.  

Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev tako predstavlja zgolj korektiv prostorske 
regulacije, ki omogoča tudi racionalnejšo rabo prostora, kar je skladno s priporočili za izvajanje lokacijske 
preveritve.  

Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot je predlagano v nadaljevanju tega 
elaborata, ne zahteva drugačne namenske rabe prostora in tudi ne terja sprememb ostalih prostorskih 
izvedbenih pogojev. 
 

 
Slika 8: Tloris pritličja načrtovane prizidave (vir: DGD za prizidavo kulturnega doma Mozirje, izdelal Tip 
inženiring d. o. o., št. projekta 09362618, maj 2019) 

 

načrtovana prizidava  

obstoječ kulturni dom Mozirje  
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Slika 9: Pogled na južno fasado obstoječega kulturnega doma Mozirje (zgornja slika) in južno fasado po 
izvedeni prizidavi 
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3. PREDLOG INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH 
POGOJEV  

 

Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN občine 
Mozirje se glasi:  

»Ne glede na določila 128. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 
46/15 in 65/18), so na zemljiščih s parcelnimi številkami 358, 361/1, 362/5, 362/7, 361/2, 345/1, vse k. o. 
Mozirje, ki se nahajajo znotraj enote urejanja prostora MO42, dopustne tudi dozidave (prizidave), ki presegajo 
30 % tlorisne površine legalno zgrajene stavbe, če to ni v nasprotju z varstvenim režimom na tem območju.«.   

4. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 
(ZUREP-2)  

 

V nadaljevanju je utemeljeno izpolnjevanje pogojev glede upoštevanja določb 129. člena ZUreP-2 
(individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev).  
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129. člen ZUREP-2 

(individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

 (1) Če investicijska namera zaradi objektivnih 
okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu 
izvedbenemu pogoju, lahko občina z izvedbo 
lokacijske preveritve dopusti individualno odstopanje 
od takšnega izvedbenega pogoja. Občina lahko z 
lokacijsko preveritvijo tudi določi dodatne prostorske 
izvedbene pogoje za izvedbo take investicijske 
namere. 

(2) Objektivne okoliščine iz prejšnjega odstavka so: 

– fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna 
struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in 
druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na 
katere investitor ne more vplivati in onemogočajo 
izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne 
stroške na strani investitorja ali občine; 

 

 

 

 

 

 

– nameravana uporaba gradbenih materialov ter 
tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo in 
sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile 
poznane ali uporabljene, pa so ustrezne ali 
primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev 
urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe 
energije ipd; 

 

 

 

 

 

DA 
Odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja 
glede dopustne velikosti dozidave (prizidave) se 
predlaga z namenom izboljšanja pogojev 
delovanja knjižnice in izvedbe drugih programov 
v okviru kulturnega doma Mozirje. Ker omejujoča 
okoliščina v zvezi z lokacijo (oz. velikostjo) 
obstoječega objekta, na katero investitor ne more 
več vplivati, ne omogoča nemotenega delovanja 
kulturnega doma, se predlaga nekoliko večja 
dozidava (oz. prizidava), kot je dopustna z 
veljavnim prostorskim aktom.  
Teoretično je, namesto prizidave, možna gradnja 
novega, zadosti velikega kulturnega doma, 
vendar to ni možno tudi zaradi rabe sosednjih 
zemljišč v starem trškem jedru Mozirja, ki so 
večinoma že pozidana. Prav tako gradnja novega 
kulturnega doma ustrezne velikosti, namesto 
prizidave obstoječega objekta, ni smiselna, saj bi 
terjala nesorazmerne stroške na strani 
investitorja (Občine) in tudi ni sprejemljiva  
prostorskega vidika. Edina racionalna varianta je 
torej prizidava obstoječega kulturnega centra v 
velikosti ca. 48 % (ob upoštevanju dejstva, da se 
majhen del obstoječega objekta zaradi prizidave 
poruši) oz. 55 % tlorisne velikosti obstoječega 
kulturnega doma (glede na trenutno tlorisno 
velikost kulturnega doma), za kar se izvede 
postopek lokacijske preveritve.  
 
 
 
DA 
Izvedba prizidave kulturnega doma predstavlja 
tehnično rešitev, ki je ustreznejša in primernejša 
z vidika:  

- doseganja ciljev urejanja prostora 
(cilj urejanja prostora Občine Mozirje je 
zagotovitev zadostne oskrbe z 
družbenimi dejavnostmi-7. člen odloka o 
OPN. V primeru, da bi se prizidava 
izvedla le v obsegu, ki ga omogoča 
veljavni OPN, ta cilj ne bi bil izpolnjen.  
Skladnost s cilji prostorskega razvoja 
občine Mozirje, ki so določeni v 
strateškem delu OPN, je podrobneje 
opisana v poglavju 1.1 tega elaborata),   

- varstva okolja in učinkovite rabe 
energije (kot izhaja iz izdelane DGD 
dokumentacije, bo stavba grajena 
ekološko in energetsko varčno, zaradi 
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129. člen ZUREP-2 

(individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

 

 

 

 

– medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih 
pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, 
ki je občina še ni uredila s spremembami in 
dopolnitvami tega akta. 

 

 

 

 

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena 
lahko občina dopusti odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih 
objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, če: 

– gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega 
objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, 
namembnosti ali zunanjega videza obstoječega 
objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot 
jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev; 

– gre za nadomestno gradnjo, ki pomeni manjše 
odstopanje glede lege, gabaritov, oblike, 
namembnosti in zunanjega videza objekta, ki ga 
nadomešča, če je to potrebno zaradi varovanja 
javnega interesa; 

– investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih 
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne 
dopuščajo, če se z njimi dosega boljša 
funkcionalnost obstoječih objektov. 

 

 

česar bodo posledično nižji stroški 
investicijskega vzdrževanja, stroški 
ogrevanja in električne energije, kar bo 
skupaj pozitivno vplivalo na varovanje 
okolja in prispevalo k zmanjšanju 
toplogrednih izpustov, predvsem CO2).   
 

 
DA 
Občina bo v okviru rednih sprememb in 
dopolnitev OPN povečala velikost dopustne 
dozidave (prizidave), kot to omogoča varstveni 
režim (odprava neskladnosti).  
Ne glede na to pa se, zaradi dolgotrajnosti 
postopka sprememb in dopolnitev OPN in kratkih 
rokov nameravane investicije, vseeno predlaga 
postopek lokacijske preveritve.  
 
 
 
 
 
 
NI RELEVANTNO 
Lokacijska preveritev za prizidavo kulturnega 
doma ne predstavlja nadomestne gradnje ali 
izvedbe pomožnega objekta, prav tako ne gre za 
uskladitev z bistvenimi zahtevami po gradbenem 
zakonu.   
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129. člen ZUREP-2 

(individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

(4) Individualno odstopanje je dopustno, če: 

– ni v nasprotju z javnim interesom in cilji 
prostorskega razvoja občine, 

 

 

 

 

 

 

– se z njim lahko doseže gradbeni namen 
prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem 
upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, 
nameravana gradnja pa ne bo spremenila 
načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih 
in delovnih razmer na njem in povzročila motečega 
vpliva na podobo naselja ali krajine, 

 

 

 

 

 

 

 

– ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih 
zemljišč in 

 

 
 

 
DA 
Individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev ni v nasprotju z javnim 
interesom, temveč ravno nasprotno. Prizidava 
kulturnega doma Mozirje bo omogočala boljše 
pogoje za delovanje knjižnice, pripravo razstav in 
izvedbo drugih kulturnih dogodkov v občini oz. 
celotni Zgornji Savinjski dolini. Prav tako 
individualno odstopanje ni v nasprotju s cilji 
prostorskega razvoja občine, saj je eden 
temeljnih ciljev občine tudi zagotavljanje kulturne 
oskrbe prebivalcev (9. člen Odloka o OPN);  
razvoj Mozirja kot občinskega in medobčinskega 
središča pa temelji na krepitvi naselja kot 
kulturnega centra (12. člen odloka o OPN).  
 
 
 
DA 
Namen individualnega odstopanja od prostorskih 
izvedbenih pogojev je prav ta, da se z njim 
doseže gradbeni namen prostorskega akta. Pri 
tem bodo upoštevani vsi drugi prostorski 
izvedbeni pogoji, kot jih določa veljavni OPN.   
Z individualnim odstopanjem od prostorskih 
izvedbenih pogojev ne bo povzročen moteč vpliv 
na podobo naselja in krajine, saj načrtovana 
prizidava ne zmanjšuje kvalitete obstoječega 
objekta, ampak deluje kot nekakšna senca le 
temu in ga s tem celo izpostavi. Prizidava deluje 
subtilno in neizstopajoče, hkrati pa poudarja 
vizualno ločnico med starim in novim, 
programsko pa predstavlja neločljivo vez. 
Enako se ne poslabšujejo tudi bivalne razmere 
okoliških prebivalcev. Delovne razmere 
zaposlenih v kulturnem domu Mozirje bodo s 
prizidavo celo izboljšane, saj bodo večji prostori 
omogočali lažje delo zaposlenih.  
 
 
 
DA 
Predlog individualnega odstopanja se nanaša 
zgolj na območje obstoječega kulturnega doma 
Mozirje in na zemljišča, ki so v lasti Občine 
Mozirje in nima vpliva na možnost pozidave 
sosednjih zemljišč.  
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129. člen ZUREP-2 

(individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

– ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi 
državnimi prostorskimi izvedbenimi akti.   

DA 
Na območju predlaganega individualnega 
odstopanja ni sprejet noben državni prostorski 
akt. Načrtovana prizidava se sicer nahaja v 
območju naselbinske dediščine: spomenik 
Mozirje-Staro trško jedro (EDŠ 4452) z vplivnim 
območjem, vendar je na projektno dokumentacijo 
pridobljeno pozitivno mnenje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine (priloga). Prav tako so na 
izdelan DGD (priloga) pridobljena tudi vsa ostala 
mnenja mnenjedajalcev (Direkcija za vode in  
upravljavci infrastrukture).  
 

5. SEZNAM VIROV 
- DGD za prizidavo kulturnega doma Mozirje, izdelal Tip inženiring d. o. o., št. projekta 09362618, maj 

2019,  

- Smernice št. 2643 izdane od Elektro Celje d.d., dne 26. 8. 2019,   

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 in 65/18),  

- zemljiško katastrski prikaz (ZKP) (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, julij 2019),  

- PISO, prostorski informacijski sistem občin (zajem podatkov, julij 2019)  

 

6. GRAFIČNI DEL  
V digitalni obliki so priloženi:  

- območje lokacijske preveritve v vektorski obliki (shp),  

- izvorno območje lokacijske preveritve (shp),  

- izsek iz zemljiškokatasterskega prikaza za parcele na območju lokacijske preveritve (shp),  

- grafični prikaz območja lokacijske preveritve (TIFF, TFW in PDF),  

- grafični prikaz območja lokacijske preveritve s prikazom varstvenih režimov (PDF).  

 

7. PRILOGE  
V digitalni obliki so priloženi:  

- Kulturnovarstveno mnenje, št. EG-8668/2008-27, LČO, MR z dne 27. 6. 2019,  

- DGD za prizidavo kulturnega doma Mozirje, izdelal Tip inženiring d. o. o., št. projekta 09362618, maj 
2019.  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-023/2019 
Datum:  17. 9. 2018 
 
K. __7__. točki 
 

1. ZADEVA: PRODAJA OBČINSKEGA STANOVANJA SAVINJSKA CESTA 22, 
MOZIRJE 

 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur.list RS, št. 86/2010), Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi 
zemljišč v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 06/2000), 7. člen Statuta 
Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) ter Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Župan 
 
Dosedanja najemnica, ki je imel stanovanjsko pravico, je ostala v stanovanju sama in se je odločila, 
da si poišče manjše stanovanje. Stanovanje je občinsko in ker je stanovanje relativno  veliko ter 
potrebno obnove, predlagamo, da se odproda. V tem objektu je le še to stanovanje v lasti občine 
Mozirje, vsa ostala so v privatnem lastništvu. Zaradi velikega povpraševanja po stanovanjih v 
Mozirju predlagamo, da se stanovanje odproda. 

 
Podatki o nepremičnine: 
Zap. 
štev. 

Stavba  lokacija Naslov Številka 
stavbe 

Številka  
dela stavbe 

Katastr -
ska občina 

veliko
st m2 

cenitvena 
vrednost € 

1. center Mozirja, 
parc.št. 476/59 
k.o. Mozirje 

Savinjska 
cesta 22, p. 
Mozirje 

529 3 
ID 920 -
529 - 3 

920- 
Mozirje 

78,10 69.200,00 

 
Občina je pridobila  cenitev uradnega cenilca, ki je nepremičnini določil ceno 69.200,00 €. 
Za prodajo nepremičnine bo v skladu z 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1, (Ur. l. RS, št. 11/2018) izveden javni razpis z 
zbiranjem ponudb. 

 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Prodaja nepremičnine bo imela pozitiven vpliv na proračun v višini cca 69.200,00 €.  
 
Predlagan sklep: 
Odbor za gospodarske dejavnosti se strinja s prodajo nepremičnine Trosobno stanovanje v 
tretji etaži stanovanjskega  objekta Savinjska cesta 22, p. Mozirje, s stavbnim zemljiščem, 
komunalno opremo ter ureditvijo, po cenitveni ceni 69.200,00 € in Občinskemu svetu Občine 
Mozirje predlaga, da sprejme sklep o odprodaji predmetne nepremičnine.  
 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo nepremičnine trosobno stanovanje v tretji 
etaži stanovanjskega  objekta Savinjska cesta 22, p. Mozirje s stavbnim zemljiščem, komunalno 
opremo ter ureditvijo, ter potrjuje prodajo po cenitveni ceni 69.200,00 €.  
 
Priloga: - Cenilni zapisnik 
 
 
Pripravil: Janez JANKO 
 































Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-0023/2019 
Datum:  1. 10. 2019 
 
K _7_. točki 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-
1) 
 

2. Zadeva: USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE 
 

PREDLAGATELJ: Boštjan Iršič, Cesta v Loke 9, Mozirje 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
 
Predlagatelj želi na mestu obstoječega objekta BAR GAMS na parc. št. 692/44, ki je v lasti 
Občine Mozirje zgraditi objet, ki bo namenjen gostinsko turistični dejavnosti. Zadeva je bila že 
večkrat obravnavana na Občinskih svetih in sprejeta v načrtu razpolaganja s premoženjem 
občine. Zaradi zaokroženega območja, katerega lastnik je občina ter predstavlja območje 
turizma, se podeli stavbna pravica, kar pomeni, da je lastnik zemljišča dolgoročno Občina 
Mozirje. 
Vlagatelj je pridobil idejno dokumentacijo s katere je razviden okvirni obseg potrebnega 
prostora in okvirna višina investicije in želi pred izdelavo dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Občine Mozirje kot aktualnega lastnika zemljišča. 
V prilogi je predstavitvena dokumentacija. 
Pogodba o podelitvi stavbne pravice se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki določa medsebojna razmerja, 
tako finančna kot tudi ostala, vezana na lokacijo in ostale zahteve in vplive na okolico. 
(usklajeno z lokalno skupnostjo, ribiškemu društvu in EHD gaj Mozirje). 
Izhodišča za pripravo pogodbe: 

• Najemna pogodba je sklenjena za določen čas 40-ih let. Po preteku dobe za katero je 
podeljena stavbna pravica upravičencu iz te pogodbe ne pripada nobeno nadomestilo 
glede zemljišča 

• Stavbna pravica se lahko prenese na drugo osebo ob soglasju lastnika 
• Upravičenec lahko za pridobivanje dovoljenj in soglasij uporabi le projektno 

dokumentacijo, na katero da  lastnik soglasje 
• Najemnik se zavezuje, da bo nepremičnino redno vzdrževal  kot skrben gospodar.  
• Najemnik se zavezuje, da  bo raba funkcionalnega dela zemljišča okoli objekta usklajen 

z RD in Občino 
• Najemnik se zavezuje, da  bo omogočena uporaba sanitarij v javni rabi, kar se upošteva 

pri določitvi nadomestila 
• Upravičenec je v zvezi z investicijskimi vlaganji dolžan izročiti lastniku nepremičnine 

dokumente, iz katerih bo razvidna vrsta del in višina vlaganj v nepremičnino. 
• Upravičenec se obveže v primeru prenehanja stavbne pravice lastniku oziroma novemu 

upravičencu, v kolikor pride do odkupa objekta izročiti vso projektno dokumentacijo, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


dovoljenja in soglasja, ki so bila v fazi prenove objekta izdana na ime upravičenca in 
nanj prenesti vsa upravičenja iz teh dovoljenj in soglasij,  
 
 
Pogodba o najemu preneha : 

• po sporazumu strank, 
• v primeru prenehanja dejavnosti najemnika, 
• na podlagi odstopa od pogodbe, 
• če pride najemnik v zamudo s plačilom najemnine več kot dva meseca; 
• v primeru kršenja pogodbe (neaktivnost, propadanje objekta več kot dve leti) 

 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
S podelitvijo stavbne pravice bo omogočena gradnja in s tem se uredi območje, ki je namenjeno 
BT (bivalni turizem)- turistični in gostinski dejavnost. Občina Mozirje bo prejemnik 
nadomestila, ki se pogodbeno določi. Višina se določi ob poznani vrednosti vlaganja v 
izgradnjo objekta. 
Predlagamo, da se pogodba o podelitvi stavbne pravice sklene za dobo 40. let.  
 
Sklep odbora: 
Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine 
Mozirje, da se strinja s predlogom idejne zasnove projekta in z ustanovitvijo stavbne 
pravice na zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v približni velikosti 1200m2 za gradnjo 
gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za dobo 40. let. 
 
Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep: 
 
 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s predlogom idejne zasnove projekta in z 
ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v približni 
velikosti 1200m2 za gradnjo gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za 
dobo 40. let. 
 
 
Priloga: 

 
- Ortofoto stanja 
- Podatki o zemljišču 
- Predstavitveno gradivo 
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Občinski prostorski načrt - OPN SD1 > Namenska raba

LEGENDA:

OPN - Namenska raba 

S - Območja stanovanj (SS, SB, SK, SP)

C - Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)

I - Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)

B - Posebna območja (BT, BD, BC)

Z - Območja zelenih površin (ZS, ZP, ZV, ZD, ZK)

P - Območja prometne infr. (PC, PŽ, PL, PO)

Območja ostale infrastrukture (T, E, O)

A - Površine razpršene poselitve

Kmetijska zemljišča (K1, K2)

Gozdna zemljišča

Površinske vode (VC, VM)

VI - Območja vodne infrastrukture

L - Območja mineralnih surovin (LN, LP)

f - Območja za potrebe obrambe zunaj naselij

Območja za potrebe varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami

oznaka

Enote urejanja prostora (EUP)

Po_5 oznaka

OPPN - predvideni

OPPN06 Oznaka OPPN

Parcele

0 20 m
merilo 1: 551

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA LOKACIJA:  y = 497697.1,  x = 132473.4 (D48/GK)

stran 1 od 3



http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 3. oktober 2019 12:27:33; uporabnik: jaka.vacovnik@mozirje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - OBČINA MOZIRJE

OBČINA MOZIRJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

št.

Stavbe

Hišne številke

HŠ 
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y = 497697.1 m  x = 132473.4 m (D48/GK),  z =~ 332 m (dz =~ 4.1 m)

 

hišna številka: Cesta v Loke 1Z, 3330 Mozirje

katastrska občina: 920-MOZIRJE, parcela: 692/44, stavba: 804

OPN - Namenska raba :

PNRPP OZNAKA: BT

EUP: MO84

OPPN IME:

Enote urejanja prostora (EUP):

OZNAKA: MO84

OPPN - predvideni

ni zadetkov 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-0023/2019 
Datum:    4.10.2019 
 

3. ZADEVA: MENJAVA ZEMLJIŠČ 
 
 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010), Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za 
gradnjo in menjavi zemljišč v lasti Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 
06/2000), 7. člen Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) ter 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Ur. l. 
RS št. 11/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Marovt Jože, Ljubija 13, 3330 Mozirje 
 
PREDLOG V RAZPRAVO: 
 
Pri pripravi OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) Kolovrat je potrebno odmeriti potek 
ceste, ki je delno kategorizirana, v naravi pa je povezovalna cesta med vzhodno in zahodno 
stranjo Kolovrata (cesta Most Ljubija- Belak- Melavc). 
Pri tem je bil podan predlog, da se  parcela št. 875/2, k.o. Ljubija, v izmeri 611 m2, katere 
lastnik je Občina Mozirje zamenja za drugo zemljišče v  svoji lasti ( dele parc. št. 25, 161, 
426/5) po katerih poteka cesta na Kolovrat. V obrazložitvi je poudaril, da je predlagano 
zemljišče parc. št. 875/2 v k.o. Ljubija bilo do sedaj koriščeno kot travnik s strani lastnikov 
mejnih zemljišč. 
Po parceli poteka v spodnjem delu meteorni jarek, cesta predstavlja dostop do posameznih 
parcel in hkrati edino zemljišče v lasti Občine, ki povezuje vas Ljubijo in Kolovrat.(priloga) 
Predlagatelj je pri morebitni gradnji komunalnih vodov pripravljen dati služnost za gradnjo 
komunalnih vodov. 
 
Dejstvo je, da povezovalna pot v javni lasti predstavlja določene prednosti za Lokalno 
skupnost pri razvoju območja, prav tako predstavlja dostopno zemljišče  do lastnikov parcel. 
Občina Mozirje je sicer v praksi že večkrat zamenjala zemljišča, ki nimajo pomembnega 
statusa za javno rabo za ceste. Pri tem se upošteva pomen zemljišča kot dostopa do sosednjih 
parcel oziroma zemljišč. 
 
Zadeva je bila že obravnavana na občinskem svetu v letu 2008, kjer je bil sprejet sklep, da se 
zemljišče ne menja zaradi povezovalnega značaja zemljišča med Ljubijo in Kolovratom. 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet občine Mozirje se strinja, da se zemljišče parc. št. 875/2 k.o. Ljubija, ki je v 
lasti občine Mozirje zamenja za zemljišče (dele parc. št. 25, 161, 426/5) po katerih poteka 
cesta po predhodni preveritvi dejanske rabe zemljišča in ob soglasju lastnikov parcel, do 
katerih predstavlja parc. št. 875/2 možnost dostopa. Ob menjavi se sklene sporazum na 
osnovi katerega bo občina pridobila pravico graditi infrastrukturne objekte po 



zemljiščih, ki so v lasti vlagatelja na relaciji Ljubija- stara vas  -  cesta Most Ljubija- 
Belak. 
 
Pripravil 
Jaka Vačovnik 
 
Priloga: 
Grafične priloge 
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parcela kat. občina boniteta površina (grafična površina)

[m2]

875/2 918-LJUBIJA 22 611 (718)

št. ZKV urejena parcela IDPOS datum spr.

85 ne PR-05107 2.2.2000

.

lastnik delež

OBČINA MOZIRJE, MOZIRJE, ŠMIHELSKA CESTA 2, 3330 MOZIRJE 1/1

upravljavec

OBČINA MOZIRJE, ŠMIHELSKA CESTA 2, 3330 MOZIRJE

.

zemljišča št. stavbe na parceli površina [m2]

ZEMLJIŠČE 611,00

.

namenska raba delež (%)

10610 površine cest 2,00

20100 najboljša kmetijska zemljišča 98,00

dejanska raba delež (%)

1000 kmetijsko zemljišče 100,00

.

nepremičnina

NEP_ID modeli določitve nep. vrednost nep.

1128188 351,94

enote raba površina vrednost enote

parcela 875/2 kmetijska zemljišča (98%) 611,00 351,94

 

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, oktober 2019).

Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (glej vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.
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Vrednost celotne nepremičnine se lahko zaradi neusklajenih podatkov v nekaterih primerih razlikuje od vsote vrednosti posameznih enot. 
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Nepremičnine > Parcele: Lastništvo

LEGENDA:

Parcele v vaši lasti

Občina je 100% lastnik

Občina je solastnik

Parcele v vašem upravljanju

Lastniki parcel

lastnik

Parcele

št. 

0 50 m
merilo 1: 959

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 918-LJUBIJA, parcela: 875/2
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Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet

LEGENDA:

Linijski objekt cestne infrastrukture

Cesta - državna cesta

Cesta - občinska cesta

Cesta - gozdna cesta

Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS)

043590 oznaka

Cesta - nekategorizirana cesta

Cesta - planinska pot

Cesta - kolesarska pot

Linijski objekt železniške infrastrukture

Železniška proga

Objekt železniške infrastrukture

Območje letališča

Objekt letališke infrastrukture

0 200 m
merilo 1: 4612

0 10 cm
referenčna linija

OPOMBA: zemljišča v lasti vlagatelja
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Parcele

št. 

stran 2 od 2



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2019 
Datum:    10.10.2019 
 
 
 
K 8. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: PREDLOG IMENOVANJA NOVIH ČLANOV V SVET JZ 

OSREDNJA KNJIŽNICA MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA:  24. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Mozirje (Ur.l. RS 

76/09). 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
Občina Mozirje je od JZ Osrednja Knjižnica Mozirje prejela obvestilo, da članom sveta 
zavoda poteče mandat v novembru 2019. S strani ustanovitelja, Občine Mozirje, so bili v svet 
JZ Knjižnica Mozirje, sedaj imenovani naslednji člani: 
• mag. Samo Kramer, 
• ga. Jelka Repenšek in 
• g. Marko Presečnik. 
 
V skladu s 24. členom  Odloka o ustanovitvi JZ Osrednja Knjižnica Mozirje, občina 
ustanoviteljica imenuje člane sveta zavoda. Mandat članov Sveta traja 5 let in so po poteku 
mandata lahko ponovno imenovani.  
 
Glede na navedeno, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izoblikovala 
predlog treh članov Sveta JZ OK Mozirje in sicer: 
• mag. Borut Repše, 
• ga. Andreja Gumzej in 
• ga. Liljana Rakun. 
V nadaljevanju je bil sprejet sklep, da se navedeni člani dajo v potrditev Občinskemu svetu 
Občine Mozirje. 
  
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje, v Svet JZ Osrednja Knjižnica Mozirje imenuje naslednje 
člane: 
• mag. Borut Repše, 
• ga. Andreja Gumzej in 
• ga. Liljana Rakun. 
 

Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 

 
Priloga: Obvestilo JZ OK Mozirje 



 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2019 
Datum:    10.10.2019 
 
 
 
K 9.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: TIC Mozirje, informacija 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 23. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 58/18) 
 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 

Župan Občine Mozirje je v februarju 2019 imenoval komisijo za izbor upravljalca TIC Mozirje. 
Dne 1.3.2019 je bil na spletni strani Občine Mozirje objavljen javni poziv k oddaji ne 
zavezujočih ponudb za upravljanje Turistično Informacijskega Centra v Mozirju.  
Na javni poziv se je odzvalo pet ponudnikov, med katerimi je prej imenovana komisija izbrala 
Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera. Na tej osnovi je župan dne 
12.4.2019 izdala sklep o izboru upravljalca ZIKŠT 3 jezera in za tem z njim podpisal pogodbo 
za obdobje 5 let. 
 
Priloge: 

• Javni poziv 
• Sklep o izboru 
• Pogodba 
• Poročilo 

 
 
 
 
Pripravila:   Ivo Glušič 



 
OBČINA MOZIRJE 

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

Davčna številka: 70998396 
 

Mozirje, dne 7.2.2019 
Številka:  
 
 
Javni poziv k oddaji nezavezujočih ponudb za upravljanje 
Turistično Informacijskega Centra v Mozirju 
  
Občina Mozirje je lastnik poslovnega objekta TIC na parc. št. 669/9 k.o. Mozirje, na lokaciji 
med krožiščem in avtobusno postajo v Mozirju. Objekt želi dati v upravljanje najboljšemu 
upravljalcu. 
   
Namen turistično-informacijskega centra je spodbujanje razvoja turizma z izvajanjem 
dejavnosti in storitev, ki so v javnem interesu. Skladno z namenom turistično-informacijskega 
centra so njegovi temeljni cilji:  
1. vzpostaviti prepoznavnost Občine Mozirje kot vstopne točke Zgornjesavinjske in Šaleške  
turistične destinacije;  
2. razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na življenje 
prebivalcev Občine Mozirje in sosednjih občin ter bo privlačna za tuje obiskovalce;  
3. vzpostaviti možnosti za doseganje stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih storitev in 
drugih, s turizmom povezanih dejavnosti;  
4. v razvoj in promocijo turistične ponudbe vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno 
povezane s turizmom.  
 
Predmet upravljanja je opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Mozirje (v 
nadaljevanju: naloge TIC), ki bodo zagotovile uresničitev temeljnih ciljev oziroma namena 
TIC.  
Naloge TIC obsegajo predvsem:  
a) Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:  
- informiranje turistov,  
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem 
besedilu: obiskovalcev),  
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,  
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 
pristojnim organom,  
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,  
b) spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov občine,  
c) trženje celovite turistične ponudbe na ravni občine,  
d) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi z razvojem in vzdrževanjem turistične 
infrastrukture občine oziroma skupne turistične infrastrukture turističnega območja,  
e) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi razvojem in vzdrževanjem javnih površin 
namenjenih turistom,  
f) organizacija in izvajanje prireditev,  
g) ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,  
h) izvajanje drugih storitev, ki jih v občini brezplačno nudijo turistom.  

 



 

V navedenem okviru je zaželeno, da TIC razvije tudi dejavnosti, ki lahko pripomorejo k 
učinkovitejšemu uresničevanju temeljnih ciljev, kot so:  
- trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,  
- trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah in drugje zunaj prodajaln,  
- dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,  
- raziskovanje trga in javnega mnenja,  
- fotokopiranje, razmnoževanje različnih gradiv,  
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov,  
- obdelava podatkov oziroma dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,  
- obratovanje objektov za kulturne prireditve.  
 
Izvrševanje nalog TIC mora upravljalec izvajati tako, da so ustrezno zajeta tudi vsa naslednja 
področja opravil:  
1. Področje prireditev:  
- vodenje in izvajanje politike prireditev na javnih površinah na območju Občine Mozirje,  
- vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v Občini Mozirje,  
- načrtovanje in organiziranje izvedbe prireditev v Občini Mozirje,  
- sodelovanje z društvi na območju Občine Mozirje in širše,  
- v sodelovanju z občinsko upravo priprava in organizacija izvajanja javnih razpisov za 
sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Mozirje.  
2. Področje promocije in pospeševanja prodaje:  
- pospeševanje prodaje turistične ponudbe Občine Mozirje,  
- sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, z domačimi, tujimi in 
mednarodnimi združenji, organizacijami in ustanovami,  
- izvajanje morebitnih sejemskih, borznih in drugih podobnih nastopov Občine Mozirje,  
- organizacija distribucije promocijskih materialov vsem subjektom, ki lahko Občino Mozirje 
promovirajo doma in v tujini.  
3. Področje odnosov z javnostmi:  
- načrtovanje in izvajanje programa odnosov z javnostmi in oglaševanja,  
- obveščanje vseh ciljnih subjektov o turistični ponudbi Občine Mozirje,  
- sodelovanje pri nastopih na sejmih in prireditvah.  
4. Področje produkcije promocijskih gradiv:  
- vsebinska priprava najrazličnejših turističnih publikacij in drugih sredstev pospeševanja 
prodaje,  
- priprava elementov za razpise za pridobivanje najugodnejših ponudnikov za področje 
oblikovanja, priprave in tiska tiskovin in produkcije drugih sredstev pospeševanja prodaje,  
- organizacija izvedbe tiskovin in drugih sredstev pospeševanja prodaje.  
5. Področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe:  
- izvajanje akcij spodbujanja razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture na območju 
Občine Mozirje,  
- ugotavljanje nivoja kakovosti in ustreznosti turistične ponudbe (ankete, raziskave),  
- oblikovanje predlogov za uvedbo novih turističnih programov in prireditev,  
- snovanje in organiziranje izvajanja akcij za lepši izgled Občine Mozirje,  
- izpopolnjevanje sistema usmerjanja in označevanja objektov turistične infrastrukture v Občini 
Mozirje,  
- razvoj blagovne znamke kakovosti turistične storitve.  
6. Področje turističnega spletnega portala:  
- organiziranje, vodenje in koordiniranje dela turističnega spletnega portala, vključno z 
uredništvom,  



 

- priprava vsebin in ažuriranje informacij za elektronske medije (npr. spletna stran, promocijski 
CD in DVD) ,  
- izvajanje trženja elektronskih medijev in njegovih tiskanih edicij,  
- organizacija delovanja informacijskega sistema na vseh informativnih točkah.  
7. Področje informiranja in agencijske dejavnosti:  
- organiziranje dela v turističnem informacijskem centru,  
- upravljanje informacijskega sistema za posredovanje turističnih informacij, ter (kolikor bo 
upravljalec izpolnjeval pogoje tudi) rezervacij in bookinga,  
- zbiranje podatkov o pritožbah in pobudah občanov in turistov, vezanih na kakovost in vsebino 
turistične ponudbe,  
- prodaja turističnih storitev in proizvodov, ki niso namenjeni brezplačni delitvi (spominki, 
literatura, promocijski izdelki ...),  
- sodelovanje z nosilci turistične ponudbe Občine Mozirje in ponudbe njihovim potrebam,  
- vodenje statističnih evidenc o obiskih v TIC,  
- organiziranje in vodenje vodniške službe,  
- sodelovanje pri pripravi različnih programov ogledov Občine Mozirje, prilagojenih 
specifičnim zahtevam naročnikov,  
- izvajanje nadzora nad kakovostjo dela vodnikov in izvajanjem odloka o vodniški službi.  
Naloge TIC se izvajajo na celotnem območju Občine Mozirje.  
 
Javna služba 
Upravljalec opravljenih nalog v okviru TIC ne sme zaračunavati strankam, saj opravlja javno 
službo brezplačno in je v ta namen financiran iz proračuna Občine Mozirje.  
Za izvajanje nalog TIC pridobiva upravljalec finančna sredstva iz proračuna Občine Mozirje, 
in sicer sredstva, zbrana namensko iz naslova pobrane turistične takse. Občina upravljalcu 
nakaže ta sredstva v višini, kot jih je v ta namen opredelila v proračunu občine, in sicer na 
podlagi predhodne uskladitve nalog, ki jih bo upravljalec v posameznem proračunskem 
obdobju izvedel.  
Občina za izvajanje javne službe opravljanja nalog TIC upravljalcu v okviru sredstev iz 
prejšnjega odstavka zagotovi tudi ustrezen poslovni prostor oziroma najemnino za poslovni 
prostor in tudi ves propagandni material za opravljanje te javne službe.  
 
Upravljalec prejme sredstva iz proračuna mesečno. 
 
Nadzor izvajanja dejavnosti upravljanja v imenu Občine Mozirje opravlja Nadzorni odbor 
Občine Mozirje.  
 
Upravljalec mora Nadzornemu odboru na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v 
poslovne knjige oziroma v dokumentacijo, iz katere je možno razbrati podatke, pomembne 
oziroma potrebne za nadzor nad izvajanjem javne službe. Člani Nadzornega odbora in druge 
osebe Občine Mozirje morajo podatke o poslovanju upravljalca za katere so izvedeli med 
opravljanjem nadzora varovati kot poslovno skrivnost.  
 
Občina Mozirje lahko odvzame upravljanje upravljalcu brez odškodnine in ne glede na določila 
upravljalske  pogodbe:  
- če upravljalec ne začne z opravljanjem v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 
pogodbi;  
- če upravljalec tudi po ponovljenem pisnem opozorilu opravlja naloge TIC v nasprotju s 
pogodbo;  
- v primeru stečaja oziroma likvidacije upravljalca.  



 

 
O najboljšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne komisije občinska uprava. V ta 
namen direktor občinske uprave ali druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske 
uprave izda v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, upravno določbo.  
 
Z izbranim upravljalcem sklene Občina Mozirje pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe.  
Upravljalsko pogodbo sklene v imenu Občine Mozirje župan Občine Mozirje.  
 
Upravljalec lahko prenese upravljanje na drugega upravljalca le po predhodno pridobljenem 
pisnem izrecnem soglasju Občine Mozirje.  
 
Upravljalec mora v sodelovanju z občinsko upravo pripraviti predlog Strategije razvoja 
turizma v Občini Mozirje, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
Upravljalec mora na podlagi sprejete strategije pripraviti tudi predlog štiriletnega Akcijskega 
načrta nalog TIC, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  
 
Vsebina ponudbe 
1. Upravljalec mora predložiti poslovni načrt upravljanja TIC v Mozirju s poudarkom na: 

a. viziji razvoja turizma v Zgornji savinjski dolini 
b. obsegu javne službe TIC in njegovih stroških 
c. času poslovanja 
d. kadrovsko zasedbo 

2. Upravljalec mora za opravljanje nalog TIC izpolnjevati naslednje pogoje:  
a. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno v 

državi članici Evropske unije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet upravljanja,  
b. v primeru, da je upravljalec registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v 

sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru 
da je upravljalec organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list 
in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,  

c. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet upravljanja,  
d. da ni v postopku stečaja ali likvidacije,  
e. da predloži program izvajanja nalog TIC z vidika kadrov, organizacije del, 

strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja 
upravljanja,  

f. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za 
izvajanje dejavnosti,  

 
Nezavezujoče ponudbe pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zaprti kuverti do 
15. marca 2019 na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako »Ne 
odpiraj – ponudba za upravljanje TIC Mozirje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. 
 

Občina Mozirje 
Župan 

 
 



https://mozirje.si/category/novice/page/3/ 
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PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA - ZIKŠT 3 JEZERA BRASLOVČE 
 

1. Splošna predstavitev 
Zavod 3 jezera je neprofitni zasebni zavod, ki deluje od leta 2015 na širšem družbenem področju občine 
Braslovče in skrbi za upravljanje, koordinacijo, povezovanje, promocijo in izvedbo vsebin s področja 
turizma, kulture, športa in izobraževanja. V sodelovanju z Občino Braslovče je pogodbeni upravljalec 
Doma kulture Braslovče, pogodbenik Pošte Slovenije in nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega 
centra Braslovče. Zavod skrbi za bogat kulturni program z odličnimi umetniki in znanimi estradniki; 
glasbeni, gledališki, zabavni, izobraževalni in drugi programi pa so namenjeni tako odraslim kot 
otrokom. Preko povezovanja z različnimi partnerji ponuja razne brezplačne izobraževalne programe za 
domačine in občane sosednjih občin, organizira pa tudi druge delavnice, tečaje in seminarje za 
pridobivanje novih znanj in veščin. Kot nosilec dejavnosti Turistično-informacijskega centra (TIC) 
Braslovče povezuje in v svojih prostorih ponuja izdelke lokalnih ponudnikov, promovira občino ter 
njene turistične znamenitosti, torej skrbi za celovito promocijo in trženje ter organizacijo vodniške 
službe. Sodeluje v projektih za razvoj podeželja in se v različnih evropskih in nacionalnih projektih 
povezuje z raznimi organizacijami in inštitucijami. 
 

2. Reference 
V okviru zavoda smo vsakoletno izvedli preko 30 večjih dogodkov in prireditev, več različnih, 
brezplačnih in drugih tečajev ter sodelovali pri mnogih prireditvah lokalnih društev. Skupno je za nami 
skoraj 150 dogodkov, prireditev in preko 50 različnih tečajev ter projektov. V okviru turistične 
dejavnosti smo (v primerjavi z letom 2017) v letu 2018 za štirikrat povečali izletniški turizem, izdali 
občinski letak in druge promocijske materiale, razvili spominke, lokalno ponudbo izdelkov, intenzivno 
promovirali občino v medijih, na sejmih in drugod ter uspešno tržili programe; izvajali smo šolsko in 
študentsko prakso na področju turizma, vzpostavili razne baze in tržne poti, nove turistične produkte 
ter nove turistične programe, ki so se na trgu zelo lepo uveljavili. Ob vsem tem pa smo dobro sodelovali 
z lokalnimi društvi, občino, raznimi organizacijami ter delovali v javno dobro. 
 

3. ZIKŠT kot upravitelj TIC Mozirje; vzpostavitev in organizacija dela 
Z aprilom 2019 smo postali upravljavec TIC Mozirje na podlagi javnega poziva in izbora imenovane 
komisije. Ob znanem izidu smo nemudoma pričeli sodelovati z Občino Mozirje pri končnem 
opremljanju stavbe turistično-informacijskega centra. V prvih tednih smo opremljali in pripravljali TIC 
na otvoritev: prostore opremili s pohištvom, vzpostavili informacijski in blagajniški sistem ter dodali 
vsebino z lokalno ponudbo živilskih in neživilskih izdelkov ter takoj ob odprtju poskrbeli tudi za ustrezne 
promocijske materiale, spominke in podobno. Skupaj z Občino Mozirje smo organizirali uradno 
otvoritev, ki se je odvijala 25. 4. 2019, v začetku maja pa vrata odprli za goste. Že v samem začetku 
smo izdali splošni letak Občine Mozirje v slovenskem jeziku in razvili razglednico ter priskrbeli nekaj 
drugih materialov ter izdelkov za prve goste. Vodja TIC Mozirje je Jasmina Roter Jager (predhodno 
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vodja TIC Braslovče), k sodelovanju pa smo povabili tudi kandidata, ki sta se prav tako prijavila na javni 
poziv za upravljalca z večletnimi izkušnjami na področju turizma v Zgornji Savinjski dolini in ki že leta 
sodelujeta z drugimi zasebnimi ponudniki.  
 

4. Namen in cilji delovanja TIC Mozirje 
Naš dolgoročni cilj je vzpostaviti nekakšen LTO treh dolin, katerih središče je občina Mozirje, takoj ob 
začetku delovanja pa vzpostaviti prepoznavnost občine kot vstopne točke v Zgornjo Savinjsko dolino 
ter postati eden glavnih informacijsko-promocijskih koordinatorjev v Zgornji Savinjski dolini. Naš cilj je 
tudi v kraj pripeljati več turistov, še posebej skupin, torej okrepiti izletniški turizem, razviti nove 
produkte oziroma visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo privlačna za obiskovalce in bo vplivala 
na življenje prebivalcev, nove turistične prireditve, dlje časa zadržati domače in tuje turiste ter jim 
ponuditi čim več aktivnosti. Glavni namen pa je povečati število nastanitev in posledično višino 
turistične takse, ki je glavni prihodek občine s področja turizma. Torej, če povzamemo zadnje zapisane 
besede, želimo dosegati povišanje prihodkov z naslova turizma – s tem pa doprinesti k vsesplošnem 
povišanju prihodkov v kraju, tudi z naslova potrošnje v kulinariki, trgovinah in drugi splošni ponudbi. 
 
 

PREDSTAVITEV DELOVANJA IN POROČILO 
maj – september 2019  

 
 

1. Kadri in organizacija dela na TIC Mozirje 
Trenutno je TIC organiziran tako, da je vodja Jasmina Roter Jager, zaposlena pri ZIKŠT 3 jezera 
Braslovče, njena pomočnica in turistična informatorka je sodelavka Nina Černel, kot turistična 
informatorka pa je v TIC-u preko študentske oblike zaposlena tudi študentka Fakultete za turizem, Sara 
Reberčnik, ki je pred tem na TIC-u uspešno opravila tudi 430 ur študijske prakse. Drugi zunanji sodelavci 
sodelujejo predvsem pri oblikovanju promocijskih materialov, marketinških aktivnostih in podobno. 
TIC je bil v poletnih mesecih odprt vse dni v tednu vsaj 8 ur na dan (pogosto zaradi obiska gostov tudi 
dlje), trenutno (oktober, november) je zaprt ob ponedeljkih z namenom priprave za zimsko sezono in 
na podlagi statistike oziroma analize obiska; z decembrom pa svoja vrata zopet odpira vse dni v tednu. 
Mesečno tako povprečno opravimo od 27 (oktober in november) do 31 dni (ostali meseci), kar skupaj 
predstavlja (ob upoštevanju dela vodje TIC) od 330 do 350 delovnih ur. To pomeni dve polno zaposleni 
osebi in več.* 
* finančno ovrednotenje podano na seji 
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2. Poročila dela po posameznih dejavnostih 
 

Poročilo je moč brati kot poročilo aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru posameznega področja, hkrati 
pa navajamo analizo pomanjkljivosti ali priložnosti v okviru posameznega področja ter naših načrtov 
oziroma planiranih aktivnosti. 

 
1. Informacijsko-turistična dejavnost 
Vsakodnevne splošne dejavnosti: informiranje turistov in ustvarjanje informativne mreže v dolini; 
zbiranje podatkov za potrebe informiranja; ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe; ugotavljanje potreb in želja obiskovalcev; sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb 
obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom; povezovanje in sodelovanje s turističnimi 
ponudniki – primerne in ustrezne informacije; povezovanje in sodelovanje z drugimi občinami ter 
organizacijami, TIC-i; vodenje statistike in evidenc. 
 
POROČILO STATISTIKE IN ANALIZA 
 
• Število obiskovalcev v mesecih od junija do septembra 2019: 

Skupaj: okvirno 1.200 obiskovalcev 
V mesecu avgustu: 620 gostov (povprečno 20 na dan, povprečno 2,5 na uro) 
* Za gosta običajno porabimo vsaj 10, 15 minut (odvisno od želja in potreb). 

 

• Želje in potrebe tujih gostov 
- kolesarske, pohodne in planinske poti 

ter zemljevidi, planinske karte; 
- atrakcije in zanimivosti v celotni dolini 

oziroma regiji; 
- kaj početi, kaj obiskati z otroci ali v 

deževnih dneh; 
- restavracije in kulinarika; 
- nastanitve; 
- kopanje – reke, jezera, adrenalinski 

športi, vodni športi; 
- veliko informacij o vsej dolini, s 

poudarkom na Logarski dolini; 

- vozni redi, prevozi, vozni red nihalke; 
- druge znamenitosti in kraji drugod po Sloveniji; 
- povezave v druge dele Slovenije; 
- izposoja koles; 
- odpiralni časi; 
- trgovina; 
- ribištvo (Ribiška družina Mozirje); 
- vodene kolesarske ture; 
- nakup spominkov, daril, lokalnih izdelkov; 
- turistične kmetije z lokalnimi izdelki; 
- rent a car; 
- promocijski material za domačine, zasebnike. 

 
• Največ gostov iz: 
- junij, september: več iz Slovenije, Nemčija, Anglija, Hrvaška, Nizozemska … 
- julij, avgust: Nizozemska, Belgija, Nemčija, Anglija, Hrvaška, Francija, Italija … 
- drugo: Latvija, Poljska, Češka, Romunija, Švica, Španija, Irska, Švedska, Avstralija, Izrael … 

 
• Od katerih zasebnikov so največkrat prihajali, kje so bivali: 
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Forest camping, Kamp Menina, Kolovrat Holiday house, Levc, Apartmaji Jasa, na Skalci, Kamp Loka, 
od različnih ponudnikov iz Ljubnega in Luč, nekaj malega iz Golt in od drugih zasebnikov v kraju. 
 
• Gosti brez nastanitev, kam smo jih usmerjali: 
Forest camping (največ gostov z avtodomi in šotori), Levc, Skok, Jasa, Korošec, Golte, drugo v kraju in 
po dolini glede ne njihove želje. 
 
• H kateri turistični ponudbi smo jih največkrat usmerjali: 

GOLTE, Mozirski gaj, ogled trga in kosilo v Restavraciji Lesnika, kosilo v Restavraciji Gaj, Logarska dolina, 
proste koče v Logarski, posredovanje tudi večjih skupin v Mozirski gaj, Korošec in Skok – wellness in 
druga ponudba, ogled znamenitosti: Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava – panoramska cesta, adrenalinski 
športi in podobna ponudba: Golte, kamp Menina, Dolina avantur v Lučah, jadralno padalstvo Impulz, 
Topolšica – kopanje, kamp Menina, Snežna jama, Velenje (premogovnik – za deževne dni in druga 
ponudba v Velenju), Spodnja Savinjska dolina (Jama Pekel – zaradi dežja, Fontana piv, grad Žovnek) … 
 
• Želja in potrebe domačih gostov: 
- pomoč pri oddaji sob, informacije in svetovanje ter pomoč pri promociji (zasebniki); 
- promocijski material za goste in promocijo (zasebnimi); 
- nakup daril, spominkov (posamezni domačini). 

 
• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize: 
- potrebe po boljših materialih – ZEMLJEVIDI POHODNIH IN KOLEDARSKIH POTI; 
- ureditev in ustrezna označitev pohodnih in kolesarskih poti; 
- potrebe po informiranju, svetovanju in pomoči bodočim zasebnim; 
- prodaja vstopnic za Golte, Mozirski gaj … 

 
• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
- želja za prodajo vstopnic za Golte (*ni interesa, vzpostavitev ni mogoča); Gaj – v dogovoru; 
- dogovor z občino okrog ureditve pohodnih poti ter povezava s PD Mozirje; 
- organizacija predavanj in svetovanj za sobodajalce. 

 
Glavni rezultati in pokazatelj 
S koncem avgusta 2019 so na Občini Mozirje zabeležili okrog 36.900 € turistične takse, v enakem 
obdobju lani pa okrog 18.300 €, kar pomeni, da se je prihodek turistične takse v tem letu povečal za 
okvirno 18.600 €. Glavnino zaslug seveda pripišemo novonastalemu kampu, novim apartmajem ter 
vsem zasebnikom in njihovemu angažmaju za lastno promocijo; na podlagi naših statistik pa lahko 
trdimo, da je temu en del  prispeval tudi na novo vzpostavljeni TIC, ki je »prestregel« marsikaterega 
gosta. 
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2. Razvoj novih, celovitih turističnih produktov občine, dajanje pobud za priložnosti 
za turistično ponudbo 

- sodelovanje na dvodnevnem Turističnem hackatlonu za razvoj novih 5*doživetij; 
- postali izvajalec in koordinator 5* doživetja, ki ga je že izoblikovala RA Saša; 
- izoblikovali 6 novih izletniških programov (v povezavi z ostalimi turističnimi ponudniki). 

 
• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize (potrebe v kraju za izboljšanje in priložnosti za 

ponudnike): 
- javni prevozi: taksi, prevozi do Žekovca, do Logarske; 
- označitev kolesarskih, pohodnih poti in vzpostavitev novih poti; 
- povezava s planinskimi društvi in kočami; 
- lokalna ponudba turističnih kmetij – nakup lokalnih, domačih izdelkov in degustacije; 
- aktivnosti za otroke (delavnice, pokrita igrišča …); 
- aktivnosti v primeru slabega vremena ; 
- rent-a-car; 
- lokalna tržnica; 
- izboljšanje ponudbe za izletniški program, izletniški turizem. 

 
• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
- izoblikovanje novih tematskih programov – poročni turizem, ribiški turizem, športni turizem – 

programi za klube, društva (intenzivne priprave, treningi v sodelovanju z OK in drugimi); 
programi, tabori za druge  - godba, pevski zbori in podobno; 

- kulinarična doživetja in podobni programi z ponudniki kulinarike (Kmečka hiša ipd.); 
- v sodelovanju s TD  Mozirje: izvajanje akcij spodbujanja razvoja in urejanja objektov turistične 

infrastrukture na območju občine, izvajanje akcij za lepši izgled občine; 
- natečaji z OŠ Mozirje; 
- dnevi odprtih vrat in predstavitve lokalnih ponudnikov. 

 
3. Organiziranje in vodenje vodniške službe 

- sprejeli smo 3 skupine na TIC Mozirje; 
- pomagali smo oblikovati izlet po Zgornji Savinjski dolini 2 skupinama; 
- organizirali in izvedli 2 izleta po občini Mozirje, v sodelovanju tudi z Braslovčami; 
- organizacija izleta v Prekmurje za Občino Mozirje in vabljene goste. 

 
• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize: 
- še veliko možnosti za boljše rezultate v prihodnosti;  
- pomanjkljivost – večina skupin se direktno obrača na posameznega ponudnika (npr. Mozirski 

gaj), TIC ne upravlja z nobeno turistično točko v Mozirju, katero bi v celoti promoviral in tržil, v 
glavnini upravlja le posredniško – koordinacijsko funkcijo in / ali vlogo turistične agencije. 
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• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
- novi izletniški programi znotraj občine, med občinami, znotraj doline in treh dolin; 
- intenzivno trženje in promocija izletniških programov – povečanje števila organiziranih skupin; 
- organizacija izletov po Sloveniji za občane in prebivalce Zg. Savinjske doline. 

 
4. Trženje in promocija celovite turistične ponudbe  

- izoblikovali smo nove, bogate baze društev, podjetij, šol, organizacij; 
- izoblikovali smo nove programe in jih posredovali na več kot 2.800 e-naslovov slovenskih 

društev (skladno z izdelanimi bazami) in na več kot 3.200 podjetij, 150 turistično-informacijski 
centrov, 80 turističnih agencij in 60 osnovnih šol (*glej pod zgornjo točko); 

- sodelovanje s TD  Mozirje za Turistično zvezo Slovenije - ocenjevanje Mozirja kot malo mesto 
(prejeli priznanje, za ta namen smo pripravili predstavitev v Lipovem listu in za podelitev); 

- sodelovanje na prireditvah s promocijsko stojnico: Maraton Savinja, veteranske igre …; 
- promocija na FB profilu TIC Mozirje; 
- produkcija promocijskih gradiv (*v nadaljevanju samostojna točka); 
- organizacija in posredovanje promocijskih materialov zasebnikom in drugim občinam – 

posredovali smo materiale vsem 10 občinam v regiji ter občinam v Spodnji Savinjski dolini; 
zasebniki z našimi materiali promovirajo kraj in dolino na sejmih (Korošec – Trst ipd.). 
 

• Načrti TIC Mozirje na podlagi predlogov: 
Intenzivno trženje in promocija izletniških programov, nastanitvenih in kulinaričnih obratov ter 
drugih zanimivosti – povečanje števila organiziranih skupin in posameznih gostov: 

- e-trženje,  
- izdelava nove spletne strani in google oglaševanje (v pripravi),  
- nastopi na sejmih v Sloveniji za pritegnitev društev in podobnih zaključenih skupin; 
- sodelovanje na mednarodnih sejmih z zasebniki; 
- povezava z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami; 
- PR in pogostejše objave v medijih. 

 
5. Področje produkcije promocijskih gradiv 
- pripravili in izdali smo občinski letak v slovenskem jeziku; 
- pripravili in izdali smo novo razglednico; 
- skupaj z dobavitelji smo izoblikovali nove spominke; 
- pripravili, oblikovali in izdali smo nov turistični vodnik Zgornje Savinjske in Šaleške regije 

»Doživite Savinjsko«, v katerem je predstavljenih vseh 10 občin, hkrati ideje za izlete v okolico. 
Vključena je ponudba zasebnikov, zemljevidi in predlogi pohodnih poti, kot priloga pa se bo 
katalogu ob izdaji dodal tudi zemljevid novih kolesarskih poti. 
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• Predlogi izboljšav na podlagi statistike in analize: 
- potrebujemo nove, boljše zemljevidi urejenih in označenih kolesarski, pohodnih in planinskih 

poti. 
 

• Načrti TIC na podlagi predlogov: 
- priprava in izdaja občinskega letaka v angleškem jeziku; 
- sodelovanje in pobuda za pripravo novih zemljevidov; 
- vzpostavitev prodaje planinskih, avto in drugih kart. 

 
6. Dodatna ponudba na TIC za goste in domačine 
- trgovina na drobno s spominki in lokalno ponudbo (razvili smo mnoge spominke in druge izdelke 

ter zagotovili pestro ponudbo lokalnih živilskih in neživilskih izdelkov ter tako promocijo lokalnih 
ponudnikov; možnost oblikovanja košaric domačih dobrot z občinskim znakom); 

- možnost fotokopiranja; 
- izposoja e- in navadnih koles. 

 
7. Organizacija in izvajanje prireditev 
- v decembru planiramo pripraviti tematske adventne nedelje (v povezavi z Božično bajko), 
- prihodnje leto smo dogovorili novo turistično prireditev – otvoritev turistične sezone, ki jo bomo 

izvedli skupaj z lokalnimi društvi in zasebniki, 
- sodelovanje na prireditvah s stojnico … 

 
• Načrti TIC: 
- v prihodnjih letih načrtujemo tudi koriščenje Športne dvorane Mozirje ter organizacijo večjih, 

odmevnejših dohodkov (koncerti, predstave …); 
- prireditve, sodelovanje z društvi, občino in šolo ter posamezniki. 

 
8. Povezovanje in sodelovanje – z občino, društvi, organizacijami, zasebniki 
- na našo in pobudo g. župana smo 25. 9. 2019 organizirali srečanje vseh društev in zasebnikov v 

kraju, kjer smo pripravili predstavitev in poročilo ter precejšen del srečanja namenili tudi 
izmenjavi mnenj, predlogov, idej iz njihove strani; na podlagi sestanka je nastalo nekaj novih 
skupnih idej; 

- v okviru priprave turističnega vodnika smo sodelovali in povezovali vseh 10 občin SAŠA regije, 
hkrati vključili tudi občine SSD; z vsemi smo začrtali tudi mnoge načrte za skupno sodelovanje; 

- organizirali smo tudi srečanje vseh TIC-ev in predstavnikov za turizem v regiji, ki bo 18. 10. 
2019 na sedežu RA Saša; 

- smo povezovalni in vezni člen med sosednjima občinama Braslovče in Mozirje; s partnerstvom 
in povezovanjem le-teh lahko skupaj izpeljemo nove projekte (skupna kolesarska pot …) v smislu 
razvoja turizma in drugih področij; soorganizirali smo že nekaj srečanj med tema občinama; 
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- sodelujemo s TD Mozirje – ocenjevana komisija Turistične zveze Slovenije in drugi projekti; 
- pomagali ali sodelovali smo v manjši obliki tudi pri prireditvah društev; 
- pomagamo lokalnim društvom pri promociji dogodkov; 
- dobro sodelujmo z LAS Savinja in RA SAŠA ter smo prisotni v aktivnostih turistične destinacije; 
- sodelujemo z mnogimi zasebniki po vseh dolini (promocija, promocijski materiali, svetovanje, 

posredovanje gostov ipd.). 
 

• Načrti TIC: 
- posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah ter prodaja vstopnic za dogodke; 
- (so)organizacija prireditev z društvi (planirana prireditev za junij 2020); 
- povezovanje in skupni programi z drugimi občinami; 
- skupna prijava na projekte za razvoj turizma; 
- svetovanje zasebnikom, priprava promocijskih materialov in aktivnosti za njihove dejavnosti. 

 
9. Mentorstvo dijaških in študentskih praks 

 
V sodelovanju s fakultetami za turizem ter Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje smo tudi mentorji 
dijaške in študentske prakse. V okviru TIC Mozirje smo izvedli eno 430-urno študentsko prakso ter 72-
urno dijaško prakso v povezavi s TIC Braslovče. 
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Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
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K  11.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odvodnjavanje in prometni režim Na Trški ulici v Mozirju 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 10. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. občin, št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
Ob neurju s točo in nalivih v mesecu juliju 2019, je Občina Mozirje utrpela škodo predvsem 
na infrastrukturi. Še posebej se je izkazala velika količina vode iz zaledja Brezja, ki je preko 
Šmihelske ceste odtekala v smeri Trške ulice in zalila nekaj objektov. Občina Mozirje je zato 
pozvala direkcijo za infrastrukturo, da je bil opravljen skupen ogled, pregledana 
dokumentacija pri gradnji ceste in bili predstavljeni predlogi za preprečitev situacije, ki se 
glede na količine padavin v zadnjih obdobjih lahko ponovijo. Ker gre pri toči za specifične 
razmere tokov z zamašitvijo odtokov, je bil s projektanti dosežen soglasni predlog, da se 
zadeva reši s preprečitvijo vdora vode na ulico, kajti v nasprotnem primeru bi voda zalila 
Trško jedro. 
Predlog temelji na dvigu ceste na vhodu na ulico, kar pomeni, da bo voda odtekala v odtočne 
kanale Šmihelske ceste, torej v smeri iztoka na Lave. 
Zadeva je bila urgentno projektno obdelana, pridobljeno je tudi soglasje Direkcije za ceste. 
V skladu s trenutnim prometnim režimom poteka promet na ulici s strani Šmihelske ceste v 
Trško jedro, če pa poteka cesta preko dvignjenega uvoza pa ima cesta lahko značaj dovozne 
ceste (do 4. objektov). To pomeni, da bo onemogočen uvoz v Trško jedro s Šmihelske ceste, 
promet bo potekal preko krožišča pri upravnem centru. Ob tem je potrebno opozoriti, da je 
bilo na izjemno nevarno vključitev na Trško ulico preko pločnika izraženih že več pozivov in 
predlogov, da naj cesta predstavlja prometnico za dostope do lastnikov objektov, kolesarje in 
pešce. 
Dejansko se cesta uporablja kot bližnjica v trg, cesta je relativno ozka in srečevanje s pešci je 
skoraj nemogoče.  
Predlagamo, da se reši odvodnjavanje in uskladi prometni režim v skladu s pridobljeno 
dokumentacijo. 
 
Sklep 
 
Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja z izvedbo 
ureditve odvodnjavanja in prometnega režima na Trški ulici v skladu s projektom UREDITEV 
HIŠNEGA PRIKLJUČKA NA RT-928 / 1253 Mozirje – Golte v km 0+335, št. 560/2019, julij 2019, ki ga je 
izdelal BM BIRO, Bojan Mavri s.p., Sp. Duplek. 



Predlog sklepa občinskemu svetu: 
 
 
Občinski svet Občine Mozirje, se strinja z izvedbo ureditve odvodnjavanja in 
prometnega režima na Trški ulici v skladu s projektom UREDITEV HIŠNEGA 
PRIKLJUČKA NA RT-928 / 1253 Mozirje – Golte v km 0+335, št. 560/2019, julij 2019, 
ki ga je izdelal BM BIRO, Bojan Mavri s.p., Sp. Duplek. 
 
Pripravil 
Jaka Vačovnik 
 
 
Priloga: 
-izsek iz projektne dokumentacije 
-foto 
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	13029002 - Redno vzdrževanje javnih poti
	13029003 - Sanacija cest po neurjih
	13029004 - Izdelava zaščitnih ograj
	13029005 - Svet za preventivo in vzgojo - SPV


	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
	2050 - Urad za gospodarstvo
	13029014 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest
	13029025 – Ureditev regionalne ceste RT-928123
	13029068 - Krožišče GAJ Mozirje
	13029075 - Cesta  Lepa Njiva
	13029076 - Obnova Praprotnikove ulice
	13029077 - Parkirišča
	13029078 – Krožišče Soteska
	13029079 – Most Ljubija
	13029080 – Krožišče šola
	13029081 – Cesta Mlinska pot
	13129011 - Cesta krajinski park Golte


	13029004 - Cestna razsvetljava
	2050 - Urad za gospodarstvo
	13029073 - Javna razsvetljava - menjava svetilk




	14 - GOSPODARSTVO
	1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
	14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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