
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 25.11.2019 
Številka: 032-000 /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 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 3.12.2019, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 22.10.2019, 

priloga 
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, priloga (poročevalec: Sonja Glažar, 

MOV) 
3. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD – prva obravnava, priloga  (poročevalec: Ivan 

Suhoveršnik, Ivo Glušič)  
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje, priloga  (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)  
5. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Mozirje, priloga  (poročevalec: Ivo 

Glušič)  
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Iz živahne razprave po elektronski pošti, je bilo zaznati, da je glede delovanja skupnih občinskih 
uprav kar precej zmede. Iz navedenega razloga je načrtovana dopisna seja za 29.11.2019 
odpovedana. Sklicana je redna seja občinskega sveta Občine Mozirje s predlaganim dnevnim 
redom.  
 
S spoštovanjem, 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava: Ivo Glušič 
- Zunanji poročevalci: Sonja Glažar, MOV 
- predstavniki  tiska  
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 6. redne seje 

 
ZAPISNIK 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  22.10.2019. 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje. 

 
 

Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje: 
JOŽEF JELEN, mag. TANJA ZUPAN VOLER, IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, mag. PETER 
GOLTNIK, URŠKA CAR, mag. BORUT REPŠE, LILIJANA RAKUN, ALENKA 
BREZOVNIK, mag. DAMJAN KOCJANC, MARK MOLNAR 
 
Opravičeno odsotni:  MARKO PRESEČNIK, BOŠTJAN GOLIČNIK 
 
Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JANEZ JANKO, JAKOB VAČOVNIK,  - občinska 

uprava 
JOŽE SINUR - MO Velenje, NATALIJA BABIČ – Urbis d.o.o., 
JASMINA ROTER JAGER – 3-jezera, DARJA PLANOVŠEK, 
Savinjske novice. 

 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 6. 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 točke 
katere poročevalci prihajajo od zunaj. 
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 30.7.2019, 

priloga 
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovinski center Jager Mozirje, priloga  

(poročevalec: SOU Velenje, Jože Sinur, Natalija Babič, podjetje Urbis d.o.o.) 
3. 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, Jože Sinur) 

4. 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, Jože Sinur) 

5. TIC Mozirje, informacija (poročevalec: 3-jezera, Jasmina Roter Jager) 
6. Odlok o Spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivan 

Suhoveršnik) 
7. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2020, priloga  (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
8. Prodaja in menjava premoženja, stavbna pravica, priloga (poročevalec: Janez Janko, Jakob 

Vačovnik)  
9. Predlog imenovanja novih članov v Svet JZ Osrednja Knjižnica Mozirje, priloga  (poročevalec: 

mag. Ivo Glušič) 
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 
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SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
30.7.2019 
 
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 30.7.2019. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovinski center Jager Mozirje – 
prva obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik SOU Velenje,  Jože Sinur in predstavnica podjetja 
Urbis, Natalija Babič: 
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:  
1. gradnjo trgovskega objekta z ureditvijo zunanjih površin,  
2. gradnjo potrebne prometne infrastrukture ter  
3. 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.  
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Odlok je bil v javni razpravi. Ali je bilo kaj pripomb in ali so le te tudi upoštevane? 
• Kakšna je usklajenost objekta s sosedi? 
Odg:  

• Bilo je nekaj pripomb. Upoštevani so dodatni odmiki od sosednjih parcel. 
 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za trgovinski center Jager Mozirje – druga obravnava. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik SOU Velenje,  Jože Sinur : 
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. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji : 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje potrdi 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 
V skladu s 76 členom Poslovnika občinskega sveta Občine Mozirje, se opravi tudi drugo 
glasovanje. 
Občinski svet Občine Mozirje potrdi 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 – druga obravnava 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev na območju Kulturnega doma Mozirje (del območja EUP MO 42) 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik SOU Velenje, Jože Sinur: 
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; 
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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). 
 
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.  
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Pohvalno je, da ZURep, omogoča manjše korekcije preko navedenega instituta lokacijske 

preveritve. 
• Zakaj ni v gradivu podpisanega mnenja MOPa? 
Odg:  

• Mnenje MOPa smo prejeli elektronsko in tudi v pisni, podpisani verziji. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji : 
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. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
TIC Mozirje, informacija 
 
Uvodno obrazložitev je podala Jasmina Roter Jager, 3-jezera: 
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Na javni poziv se je odzvalo pet ponudnikov, med katerimi je komisija izbrala Zavod za 
izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3-jezera za upravljalca TICa v Mozirju. 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. 
V nadaljevanju je bilo podano poročilo o poslovanju od maja do septembra 2019. 
Javni poziv, sklep o izboru, pogodba in poročilo izvajalca so priloga k temu zapisniku.  
 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Od župana imenovana Komisija za izbor upravljalca TIC Mozirje je sooblikovala razpisne 

pogoje, pregledala ponudbe in tudi izbrala najboljšega ponudnika. Pogodba je bila 
oblikovana kasneje in podpisana med izvajalcem in Občino Mozirje. 

- Pričakovali bi, da se pogodba pred podpisom predstavi občinskemu svetu, in Odboru za 
javne finance, kjer bi lahko le to izboljšali in se seveda seznanili s finančnimi posledicami, 
kar pa ni bilo storjeno. Pogodba je namreč veljavna 5 let, kar znaša ¼ mio. EUR. 

- Pogodbo je vsekakor potrebo nadgraditi z aneksom, ki bo vseboval naslednje: 
o Ponovno je potrebno preveriti čas upravljanja (5 let), 
o Čigavi so stroški vzdrževanja opreme (npr. kolesa) in čigavi so prihodki (npr. 

od sposoje koles), 
o Opredeliti je potrebno čigave so baze podatkov, do katerih dostopa ali jih 

formira upravljalec TICa. To velja še zlasti za primer prekinitve pogodbe, 
 

- Glede na zatečeno dejstvo je seveda zadevo mogoče sanirati le z rebalansom. 
- Glede na to, da kar nekaj let TICa v Mozirju ni bilo, je seveda pohvalno, da je le-ta spet in 

po ocenah obiskovalcev dobro deluje. Predlaga se pa nekaj izboljšav in sicer: 
o Aktivno iskati dodatna sredstva preko razpisov RS in EU, 
o Povečati prihodke tudi na račun ostalih občin, v kolikor se storitev nanaša na 

te občine, 
o Dopolniti seznam zainteresiranih društev za sodelovanje s TICem. Na 

sestanek, ki je potekal v oktobru z društvi, Čebelarsko društvo ni bilo 
povabljeno, 

o Poročilo opremiti s kazalom vsebine. 
 
Po živahni razpravi je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje zadolžuje občinsko upravo Občine Mozirje, da: 
- pripravi aneks k pogodbi z vsemi elementi, ki so  bili v diskusiji predlagani, 
- uskladi vrednosti za plačilo tekočih stroškov delovanja TICa z rebalansom 2019 in 

proračunom 2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Odlok o Spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2019 
 
Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik, župan: 
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: 
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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.  
 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Vzpodbudno je, da se zadolženost zmanjšuje in povečuje likvidnostna sposobnost 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, 

- Precej e zmanjšuje na cestah. Ali bo to vzdržno? Samo Praprotnikova ulica (kjer je največ 
ljudi) bo potrebna vsaj spodobne sanacije, če že ne obnove. To »flikanje« ni podobno 
ničemur, 

- V procesu oblikovanja proračuna, je potrebno vključiti vse zavode, tudi JZ Zg. Sav. ZD 
Nazarje. Plačati je potrebno delež k reševalnemu vozilu, ki ga prej ni bilo v proračunu. 
18.9.2018 je bil izdelan sanacijski program zavoda. Kje so obveznosti, ki odpadejo na 
Občino Mozirje, 

- Za delovanje TICa se namenja ¼ mio EUR, za javno zdravstvo pa skoraj nič. Zdravnikov 
za 1000 EUR pač ne bo. 

- Odg:  
o Likvidnostni kredit je bil najet (kot že velikokrat v preteklosti) za izravnavanje 

odlivov z prilivi, ki imajo velikokrat drugačno medletno časovno dinamiko. 
Postopek medletnega likvidnostnega zadolževanja ne zahteva sklepa Občinskega 
sveta, in Ministrstva za finance, kot je to določeno za dolgoročne kredite. Občinska 
uprava pa bo sklep seveda spoštovala. 

o Temeljita obnova Praprotnikove ulice je predvidena v sklopu ureditve kanalizacije z 
kohezijskimi sredstvi. 

o Občina je dolžna financirati javne službe, ki so organizirane preko različnih zavodov 
in družb (šola, vrtec, knjižnica, JP Komunala, Zdravstveni dom, …..). Za plače v JZ 
Zgornje Savinjski ZD Nazarje občina nikakor ni zadolžena. 
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Po živahni razpravi je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembe odloka o proračunu Občine Mozirje 
za leto 2019. 
Za: 9 članov 
Proti: 0 
Vzdržana: 2 člana 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2020 
 
Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik:  predstavil je glavne značilnosti proračuna 
Občine Mozirje za leto 2020 in sicer: 
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. 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Strošek delovanja TICa je potrebno uskladiti s pogodbenimi vrednostmi, 
- V proračunu je potrebno predvideti obseg sredstev za pokrivanje izgube JZ Zgornje 

Savinjski ZD Nazarje, 
- Predvideti sredstva za novogradnjo (če bo v Nazarjah), 
- Predvideti sredstva za še eno reševalno vozilo, 
- Zakaj pri športni dvorani obseg sredstev v višini 50.000 EUR?, 
- Ustrezno oblikovati sredstva za kolesarsko stezo, 
- Uvesti t.i. varčevalni računa za potrebe zdravstva, 
- Pozvati vse porabnike proračuna k predstavitvi planov dela za leto 2020 
- Odg:  

o Predvideva se menjava športnega poda v ŠD Mozirje. Sanacija je bila ocenjena na 
50.000 EUR, 

o V poračunu niso zajeta sredstva, ki jih pričakujemo iz Kohezijskega sklada. V 
kolikor prejmemo pozitiven sklep, bo predlagan rebalans proračuna. To velja za 
kanalizacijo v Lokah in Mozirju, ter kolesarsko stezo. 



8 
 

 
 
 
Po diskusiji je bi sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje osnutek Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 
2020 v 30 dnevno javno obravnavo. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Prodaja in menjava premoženja, stavbna pravica 

 
a. Prodaja občinskega stanovanja 
Uvodno poročilo je podal Janez Janko: 
Občina je prejela dopis, da sedanja najemnica zapušča najeto stanovanje v večstanovanjskem 
objektu na Savinjski cesti 22, Mozirje. Seli se v manjše stanovanje. Pridobljeno je bilo cenitveno 
poročilo, iz katerega je razvidno, da je vrednost stanovanja 69.200 EUR. Stanovanje meri 78,1 
m2. V kolikor ni posebnih zadržkov, bi omenjeno stanovanje prodali. Cena: minimalno po ceni, 
ki je opredeljena v cenilnem poročilu. Po sklepu Odbora gospodarstvo, se dražba objavi na 
spletu in še dodatno na nepremičnine.net. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo trosobnega stanovanja v tretji etaži 
stanovanjskega objekta na Savinjski cesti 22, Mozirje s stavbnim zemljiščem, komunalno 
opremo in ureditvijo, ter potrjuje prodajno ceno po cenitveni ceni najmanj 69.200 EUR 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
b. Stavbna pravica 
Uvodno poročilo je podal Jaka Vačovnik in Darja Planovšek: 
Občina Mozirje je prejela vlogo za pridobitev stavbne pravice na zemljišču, kjer danes stoji 
BAR GAMS, parc. št. 692/44. Investitor želi na tem mestu zgraditi sodoben gostinsko turistični 
objekt. Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarstvo. Predlagal je, da občinski svet podeli 
stavbno pravico. Prav tako je tudi predlagal nekaj izhodišč za pripravo pogodbe.  
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Upoštevati izhodišča matičnega odbora, 
- Razmisliti o optimalnem najemnem roku, da bo primerno za obe stranki (40 let), 
- Opredeliti urbanistične pogoje (višina), 
- Pogodbo naj sestavi notar. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s predlogom idejne zasnove projekta in 
ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v ocenjeni velikosti 
1200m2 za gradnjo gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za 40 let. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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c. Menjava zemljišč 
Uvodno poročilo je podal Jaka Vačovnik: 
Izražen je interes po zamenjavi občinskega zemljišča (pot) s parc. št. 675/2 za del zemljišča, po 
katerem poteka cesta in je v lasti predlagatelja. Del zemljišča s parc. št. 675/2 predstavlja jarek, 
del je opuščena pot. Pot predstavlja povezavo vasi Ljubija s Kolovratom in dostop do zemljišč 
na vsaki strani poti. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Občinska uprava naj zadevo preuči in stvar uredi tako, da ne bo sporov. 
- Za vsak dostop do gradbene parcele in pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebna 

služnostna pogodba, sporazum ne daje pravice graditi. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
Sklep: 
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. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Predlog imenovanja novih članov v Svet JZ Osrednja Knjižnica Mozirje 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
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 
Osrednja knjižnica Mozirje, sedaj imenovani naslednji člani: 
• mag. Samo Kramer, 
• Jelka Repenšek in 
• 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 Osrednja knjižnica  Mozirje in sicer: 
• mag. Borut Repše, 
• Andreja Gumzej in 
• Lilijana Rakun. 
 
 
V nadaljevanju je bil sprejet sklep, da se navedeni člani dajo v potrditev Občinskemu svetu 
Občine Mozirje. 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, v Svet JZ Osrednja Knjižnica Mozirje imenuje naslednje 
člane: 
• mag. Borut Repše, 
• Andreja Gumzej in 
• Lilijana Rakun. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Poročilo nadzornega pregleda zaključnega računa proračuna Občine Mozirje za leto 2018 
 
Uvodno poročilo je podala članica Nadzornega odbora, Darja Planinšek: 
Nadzorni odbor je na eni od prvih sej sprejel plan nadzorov v letu 2018. V ta sklop sodi tudi 
pregled zaključnega računa Občine Mozirje za leto 2018. Osnova za pregled je bilo gradivo 
zaključnega računa, ki ga je obravnaval občinski svet. Na zahtevo Nadzornega odbora, je 
občinska uprava gradivo dopolnila še z dodatnimi dokumenti in obrazložitvami.  
V skladu z pooblastili, je Nadzorni odbor zadevo temeljito pregledal in izdelal osnutek poročila. 
Občinska uprava je ta osnutek prejela in skladno z zakonodajo tudi izdelala odzivno poročilo. 
Na tej osnovi je NO izdelal končno poročilo, ki je predstavljeno na pričujoči seji. 
 
Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Odvodnjavanje in prometni režim Na Trški ulici v Mozirju  
 
Uvodno poročilo je podal Jakob Vačovnik: 
Julij 2019 je s obilnim nalivom in točo zaznamoval občino, predvsem pa samo naselje Mozirje. 
Problem je izstopal predvsem na Trški ulici, ki povezuje Šmihelsko cesto s Trgom. Velike 
količine vode iz Šmihelske ceste so dobesedno zalile vse hiše ob tej ulici.  
Skupaj s projektanti smo iskali rešitve, da se v bodoče pri podobnih padavinah, poplava nebi 
ponovila. Predlaga se tehnična rešitev, ki temelji na dvigu ceste na vhodu v ulico, kar pomeni, 
da voda odteka naprej v odtočne jaške in naprej v Lave. Ta rešitev pa je ustrezna le, če bo imela 
Trška ulica značaj le dovozne ceste za 4 objekte. Z rešitvijo soglaša tudi Direkcija za ceste. 
Tematiko je obravnaval Odbor za gospodarstvo in predlagal, da se potrdi predlagana tehnična 
rešitev. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Sedaj so dali rešitve projektanti, tudi prej so projekt izdelali projektanti, … Kaj je prav? Bo 

sedaj zadeva funkcionirala? 
- Ali se ne bo problem samo premestil? Sedaj bodo vodo dobile hiše ob Šmihelski cesti. 
Odg:  
• Projektanti delajo v skladu z normativi. V zadnjem obdobju smo priča nalivom, ki jih noben 

normativ ne zajema. Iz navedenega razloga je sedaj praksa, da se izračunane vrednosti 
povečajo za faktor 2. 

• Šmihelska cesta je robničena na obeh straneh, kar pomeni, da voda, v kolikor ne bo poniknila 
v jaške, po morala čez rondo  na Lave. 
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Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP:  
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, Bojam 
Mavri s.p., Spodnji Duplek. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Lilijana Rakun: 
Z veseljem obvešča občinski svet, da s 1.1.2020 prične svoje poslanstvo VDZ v Mozirju, na 
Tratah. Prav je, da bi ta projekt podprla tudi Občina Mozirje. 
mag. Borut Repše: 
Tudi stara občina je prodana, obetajo se nova stanovanja. 
Čopar Ivan: 
Pred časom, sem s strani krajanov Lok prejel nekaj pobud   glede kolesarske steze, 
pločnikov,..  Naj se stvari dajo v zapisnik oziroma ustrezno obravnavajo. 
mag. Damjan Kocjanc: 
Občan ima lasten vodovod. Ali mu občina financira odvzem vzorcev vode? Odg: Ne 
Ali bo res CČN v Soteski? Odg : Ne. CČN je na mestu in ostaja tam kjer je. 
Kje bo potekala kolesarska steza v Preseki? Odg: Od krožišča v Preseki ob regionalni cesti po 
desni strani v smeri Celje – Mozirje do avtobusne postaje. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0005/2019 
Datum:    21.11.2019 
 
 
 
K1.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Mozirje je Odlok obravnaval in v prvi obravnavi sprejel na 5. redni seji 
dne 30.7.2019. Predlagana verzija Odloka je usklajena z  vsemi občinami, ker ga morajo vse 
občine sprejeti v enaki obliki in vsebini.  
Do sedaj so odlok  sprejeli občinski sveti Mestne občine Velenje, Občine Rečica ob Savinji in 
Občine Ljubno. V mesecu novembru 2019 bo odlok na seji sveta še v občini Šmartn ob Paki in v 
Šoštanju. Ostale občine pa bodo odlok obravnavale v prvi polovici meseca decembra. 
 
Pomembno je, da bo odlok objavljen do 15.12.2019, ker 16. člen novega odloka določa, da se 
odlok začne uporabljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
Na ta način lahko skupna občinska uprava začne nemoteno z delom od 1.1.2020 naprej. 
 
Navedeno tematiko je na svoji 4. redni seji dne 20.11.2019 obravnavala Statutarno pravna 
komisija Občine Mozirje in predlagala naslednje: 
1. da je odlok primeren na sprejem na Občinskem svetu Občine Mozirje, 
2. da se odlok v skladu z 22. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Mozirje, sprejme na 

dopisni seji Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 
Predlog sklepa: 
1 

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije. 
 
 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti: 
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - 
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18; v nadaljevanju ZLS) določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru svojih pristojnosti občinski sprejema odloke in 
druge občinske akte; 49. a člen ZLS v drugem in tretjem odstavku določa, da se občine lahko odločijo, 
da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave Organ skupne občinske uprave, ali 
skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave, in sicer na podlagi splošnih 
aktov, ki jih sprejmejo občinski sveti občin; 49. b člen ZLS  določa, da se za finančno poslovanje 
organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih 
uporabnikih občinskih proračunov; da je skupna občinska uprava neposredni uporabnik občinskega 
proračuna tiste občine, v kateri ima sedež; da organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju 
in da se z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, 



razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske 
uprave.  

26. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 
36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - 
ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.) določa, da se občini v 
tekočem letu za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v skladu z 
zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v določenem odstotku v prejšnjem 
letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav. Sredstva se 
zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih 
upravah v višini, določeni v četrtem odstavku tega člena, povečani za 20 %. Za posamezne naloge se 
štejejo naloge: medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva, pravne službe, 
občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja 
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Določa tudi, da je občina upravičena 
do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje navedenih nalog v višini 30 % v prejšnjem letu 
realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v 
skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih 
opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoj in da se višina sofinanciranja poveča 
za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, 
vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % 
sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 
24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) 
določa, da občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik 
občinskega sveta. 

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

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

ustanoviteljico, 
- odgovornosti občine ustanoviteljice in zaposlenih v organu skupne občinske uprave in 
- načrtovanje, način dela, poročanje o delu organa skupne občinske uprave. 

 



 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Občina je na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradno glasilo ZSO, št. 19/09, Uradni list RS, št. 112/09, 
Uradni list občine Šoštanj, št. 8/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09) in Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradno glasilo ZSO, št. 
19/09, Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09) v letu 2009 ustanovila skupna 
občinska organa za izvajanje nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega 
redarstva in varstva okolja ter urejanja prostora, katerih izvajanje se bo nadaljevalo v organu skupne 
občinske uprave, ki se ustanavlja na podlagi tega odloka. 
Na podlagi interesov, ki so jih izkazale občine ustanoviteljice se bodo v skupnem občinskem organu 
poleg navedenih, izvajale še naloge z delovnih področij: pravne službe, občinskega odvetništva in 
proračunskega računovodstva. 
 
 
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Zaradi širšega obsega delovnih nalog, se bo z začetkom naslednjega leta zaposlilo oz. premestilo 
določeno javnih uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki bodo prevzeli 
izvajanje dogovorjenih nalog organa skupne občinske uprave. Pogoji za zasedbo posameznih 
delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev bodo opredeljeni v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest, ki ga bo sprejel župan sedežne občine ustanoviteljice, na predlog in glede 
na dejanske potrebe občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA. Občine ustanoviteljice 
morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove občine, podati 
pisno soglasje za zaposlitve oz. premestitev. 
Pravice in dolžnosti delodajalca še naprej izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU 
SAŠA na podlagi njihovega pisnega pooblastila. To med ostalim pomeni, da imajo občine 
ustanoviteljice še vedno možnost samostojno izbirati zaposlene. 
 
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih 
proračunih glede na obseg dela. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine ustanoviteljice se 
opredeli v dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico, in sicer 
v razmerju in upoštevaje število prebivalcev ter obseg dela v posamezni občina ustanoviteljici. 
Osnovna in materialna sredstva za delo, administracijo in prostor javnih uslužbencev, zaposlenih v 
organu skupne občinske uprave, ki delovne naloge opravljajo na sedežu občine ustanoviteljice, mora 
zagotoviti občina ustanoviteljica, na sedežu katere javni uslužbenci izvajajo delovne naloge. 
Dejansko izvedene naloge iz posameznega delovnega področja občina ustanoviteljica poravna bodisi 
na podlagi urne postavke bodisi v deležu sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov 
za zaposlene v organu skupne občinske uprave. Urna postavka in ostali stroški bodo podrobneje 
opredeljeni v dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico. 
Sedežna občina ustanoviteljica občini ustanoviteljici izda mesečne zahtevke za dejansko opravljene 
naloge iz posameznega delovnega področja in zahtevke za povračilo sredstev za zagotavljanje plač, 
drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter druge stroške (stroški izobraževanj, usposabljanj, 
kilometrine). 
 
 
5. ANALIZA PRIPOMB: 
 
Osnutek odloka je bil obravnavan in sprejet 18. 6. 2019, na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje. V 
razpravi so bili izraženi pomisleki oz. podane pripombe s strani svetnika Mateja Jenka in Mihaela 
Letonje, in sicer, da v osnutku niso dovolj konkretizirane in finančno ovrednotene koristi in morebitne 
slabosti ustanovitve skupne občinske uprave in da niso dovolj natančno predstavljene posledice 
vezane na premestitve zaposlenih in morebitne nove zaposlitve. Svetnik Sebastjan Apat je prav tako 
izrazil pomisleke glede finančnih posledic in ali ustanovitev skupne uprave pomeni predstopnjo v 
postopku regionalizacije lokalne samouprave.  
Direktor občinske uprave, Iztok Mori, je povedal, da skupna organa občinskih uprav delujeta zelo 
dobro in da sta priznana tako na lokalnem, kot tudi na državnem nivoju. Spremembe predpisov, ki 
urejajo delovanje lokalne samouprave, omogočajo le nadgradnjo in širitev obstoječega, ponuja 
možnost za združevanje še večjega števila občinskih uprav in širitev obsega izvajanja skupnih nalog 
oz. področij. Posledice in namen sprememb je vsekakor optimizacija dela ter posledično znižanje 
stroškov dela občinskih uprav do 55 %. Povedal je tudi, da se ne predvidevajo nove zaposlitve, 



temveč zgolj premestitve nekaterih delavcev, ki bodo, organizacijsko gledano, dosedanje delo 
opravljali v organu skupne občinske uprave. Vsekakor gre za pozitivno možnost za združevanje na 
lokalni ravni, ki posledično vpliva tudi na celotno državo.  
 
Osnutek odloka je bil sprejet na sejah sveta občin: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, 
Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj. 
Člani Statutarno pravne komisije Občine Nazarje so na 1. redni seji, 8. 7. 2019, podali nekaj pripomb 
in predlogov sprememb in dopolnitev vsebine odloka, ki so, v kolikor so bile smiselne, bile upoštevane 
v predlogu odloka. Vsled navedenemu, so v predlogu odloka vneseni predlagani redakcijski popravki; 
popravki glede citiranja pravnih podlag; vsebinske in slogovne izboljšave besedila odloka; dodan je 
odstavek glede konkretizacije solidarne odgovornosti občin ustanoviteljic za škodo, povzročeno z 
nezakonitim delom zaposlenega v skupni občinski upravi; preoblikovan je člen glede obsega 
zagotavljanja sredstev posameznih občin ustanoviteljic za delo skupne občinske uprave, izraženega v 
odstotkih. Namesto le-tega je med ostalim dodana dikcija 49. č člena ZLS, ki določa, da občine 
zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v 
razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se 
opravljajo; dodan je 13. člen, ki konkretneje določa postopek in posledice izstopa občine 
ustanoviteljice iz skupne občinske uprave.  
Člani Statutarno pravne komisije Občine Nazarje in Občine Rečica ob Savinji so podali predlog, da se 
v odlok zapišejo delovne naloge posameznih delovnih področij. Predlog ni bi upoštevan, saj je bilo na 
delovnih sestankih pri Službi za lokalno samoupravo podano priporočilo, da odloki vsebujejo splošne 
določbe, vso konkretnejšo vsebino pa občine ustanoviteljice določijo v medsebojnih dokumentih. S 
tem se zagotovi nemoteno delovanje skupne občinske uprave, saj zaradi morebitnih sprememb 
delovnih nalog in ostalih sprememb, ni potrebno izvajati postopkov za spremembo odloka. Osnutek 
odloka je bil pred posredovanjem občinam ustanoviteljicam pregledan in potrjen s strani Službe za 
lokalno samouprave. 
 
 
 
Opomba: 
Občine: Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor in Vransko niso želeli pristopiti k soustanovitvi skupne 
občinske uprave SOU SAŠA. 
 
 
V Velenju, 15.11.2019 
 
Pripravile: 
Nina BLAŽIČ, l.r. 
univ. dipl. prav.  
višji svetovalec - za pravne zadeve 
 
 
Sonja GLAŽER, l.r. 
dipl. san. inž. 
vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 
 
 
Amra KADRIĆ, l.r. 
mag. managementa 
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve  
 
 
Gabrijela SUŠEC, l.r. 
univ. dipl. ekon. 
vodja računovodske službe 
 
 

mag. Iztok MORI, l.r. 
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Na podlagi 29., 49. a, 49. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - 
odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.) je: 

- Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka  o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) in 16. člena Statuta 
občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) na ____. seji, dne ___________ 
sprejel, 

- Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta občine Ljubno (Uradni list RS,          
št.  65/17) na ___. seji, dne ________ sprejel,   

- Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 66/17) in 17. 
člena Statuta občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) na ___. seji, dne __________ 
sprejel, 

- Občinski svet občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 58/18) na __. seji, dne ________ sprejel, 

- Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 53/17) in 17. člena Statuta občine Nazarje (Uradno 
glasilo SO, št. 59/17) na __. seji, dne _________ sprejel), 

- Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 
15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), na ___. seji, dne _________ 
sprejel, 

- Občinski svet občine Solčava na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 15. člena Statuta občine 
Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/17 - uradno prečiščeno besedilo) na ____. seji, 
dne __________ sprejel, 

- Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/01) in 16. člena 
Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/15) na ___. seji, dne ____________ 
sprejel, 

- Občinski svet  občine Šoštanj na podlagi 15. člena Statuta občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj, 
št. 05/18) __. na seji, dne ___________ sprejel in 

- Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na ____. seji, dne _______, sprejel 

 
 
 

ODLOK 
o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 

 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, 
organizacija dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.  

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do 
skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.  

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 

2. člen 
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Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU SAŠA) opravlja upravne, strokovne in 
pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in 
sicer s področja: 

- občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: medobčinska inšpekcija), 
- občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo), 
- pravne službe, 
- občinskega odvetništva, 
- notranje revizije, 
- proračunskega računovodstva, 
- varstva okolja, 
- urejanje prostora, 
- civilne zaščite, 
- požarnega varstva in 
- urejanja prometa,  

 
in sicer za naslednje občine ustanoviteljice: 

- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, 
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, 
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, 
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, 
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,  
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, 
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, 
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in 
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

 
3. člen 

Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi na 
dislociranih enotah. 
         
SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici 
zunanjega kroga je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji polovici zunanjega roba pa je umeščen 
polkrožni napis »Skupna občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU SAŠA.   
 

4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic. 
 
Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandidata za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, 
sprejmejo program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja SOU SAŠA. 
 
 
2.    NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 

 
5. člen 

Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic. 
 
SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, ki so sestavni del SOU SAŠA. 
 
SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo. 
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Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju 
katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen. 
 
 

6. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske 
uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo. 
 
O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v 
postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.  
 
O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma 
opravljanje dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada.  
 
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice 
solidarno. 
 
Javni uslužbenec v SOU SAŠA je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v 
zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno 
povzroči javni uslužbenec v SOU SAŠA tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko solidarno odgovorne 
občine ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v 
skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom občin ustanoviteljic.  
 

7. člen 
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.  
 
Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in 
odgovornosti vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in 
aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
 
Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne 
občine ustanoviteljice. 
 
Vodja posamezne organizacijske enote ima status javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, 
delovne naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA se opredelijo v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest. 
 
Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oz. premestitev.  
 

8. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. 
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se 
opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice na predlog in glede na 
dejanske potrebe občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA. 
 
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi 
njihovega pisnega pooblastila. 
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3.      SREDSTVA ZA DELO 
 

9. člen 
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. 
 
Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto 
in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge 
opravljajo.  
Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi 
kadrovskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih 
nalogah in posameznih občinah ustanoviteljicah.  
 
Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU SAŠA se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma 
povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine 
ustanoviteljice iz SOU SAŠA in morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU SAŠA. 
 

10. člen 
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  
 
Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  
 
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih 
uprav na posebni proračunski postavki.  
 
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU SAŠA je njen vodja oziroma od njega pooblaščena 
oseba. 
 
 
4.     MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
 

11. člen 
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v 
SOU SAŠA za posamezno občino ustanoviteljico, določijo naloge posameznega področja ter način 
izvrševanja pravic in obveznosti med občinami in v razmerju do SOU SAŠA. 
 

12. člen 
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v primerih:  

- pristopa nove občine,  
- zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in 
- sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanoviteljic v SOU SAŠA. 

 
Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU 
SAŠA.  
 
SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic. 
                          

13. člen 
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop iz SOU SAŠA, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji 
SOU SAŠA najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.  
 
Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagotavljati sredstva za delovanje SOU SAŠA v ustreznem 
deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu 
skladno s prvim odstavkom tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev. 
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 Vodja SOU SAŠA opravi preračun potrebnih sredstev za delo SOU SAŠA.  
 
Če posamezna  občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število 
javnih uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega 
leta, v katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.  
 
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, se lahko preostale občine ustanoviteljice dogovorijo, da se javni 
uslužbenci v SOU SAŠA prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta.  
V primeru takšnega pisnega dogovora je občina ustanoviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega 
člena, dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale občine ustanoviteljice. 
  
V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU SAŠA presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se 
izvedejo postopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posamezna občina ustanoviteljica zagotovi 
pravice javnih uslužbencev v SOU SAŠA v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine 
ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU SAŠA velja za presežnega.  
 
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, oziroma, ko poravna vse 
obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega odstavka 
tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih javnih uslužbencev v SOU SAŠA. 
 
Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledico spremembo odloka. 
                                 
 
5.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
14. člen 

SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje 
prostora in varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne službe, občinskega odvetništvo, 
notranje revizije, proračunskega računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa, ki 
začne z delom, ko posamezna občina ustanoviteljica sklene dogovor s sedežno občino ustanoviteljico, ki mora 
biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi akti sedežne občine ustanoviteljice. 
 
SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni 
na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne 
občinske uprave na posameznih delovnih področjih. 
 
Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, 
ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu 
okolja in Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. 
 
Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega odloka.  
 

15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 25/09, Uradni list občine Šoštanj, št. 8/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09) in Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 25/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09).  
 

16. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po 
objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
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Številka: 019-01-0002/2018 
Velenje, dne:  

  Občinski svet Mestne občine Velenje 
          župan 
          Bojan Kontič  
          po pooblastilu podžupan Peter Dermol, l.r. 

 
 
 
 
Številka:  
Gornji Grad, dne:        

Občinski svet Občine Gornji Grad  
 župan 
 Anton Špeh, l.r. 
 

 
 
 
Številka:  
Ljubno, dne:          

Občinski svet Občine Ljubno 
 župan 
 Franjo Naraločnik, l.r. 
 
 
 
 

Številka:  
Luče, dne:         

Občinski svet Občine Luče 
 župan 
 Ciril Rosc, l.r. 
 
 

 
 

Številka:  
Mozirje, dne:  

Občinski svet Občine Mozirje 
 župan 
 Ivan Suhoveršnik, l.r. 
 
 
 
 

Številka:  
Nazarje, dne:  

Občinski svet Občine Nazarje 
 župan 
 Matej Pečovnik, l.r. 
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Številka:  
Rečica ob Savinji, dne:  

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji  
 županja 
 Ana Rebernik, l.r. 
 
 
 
 

Številka:  
Solčava, dne:  

Občinski svet Občine Solčava 
 županja 
 Katarina Prelesnik, l.r. 

 
 
 
 
Številka:  
Šmartno ob Paki, dne:  

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki   
 župan 

          Janko Kopušar, l.r. 
 
 
 
 
Številka:  
Šoštanj, dne:  

Občinski svet Občine Šoštanj 
 župan 
 Darko Menih, l.r. 

 
 
 
 
 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00  /2019 
Datum:    25.11.2019 
 
 
 
K3.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD – prva obravnava 
 
PREDLAGATELJ:  
Župani Občin:  
- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, 
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, 
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,  
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava. 
 
PRAVNA PODLAGA:  
29., 49. a, 49. b člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člen Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 
40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - 
ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.), 23. člen Statuta 
Občine Mozirje (Ur. gl. sl. ob. 58/18) 
 
NAMEN: Ustanovitev skupne občinske uprave za proračunsko računovodstvo. 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet sprejema Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD v prvi obravnavi. 
 

UVODNA OBRAZLOŽITEV IN RAZLOGI ZA OBRAVNAVO:  

Skladno z Zakonom o financiranju občin Občini se v tekočem letu za organizirano skupno 
opravljanje posameznih nalog občinske uprave zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega 
proračuna v določenem odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna 
za financiranje skupnih občinskih uprav. Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke 
ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, v višini, ki je določena na 
osnovi števila nalog (prva naloga 30%, nato pa vsaka naslednja po 5%, maksimalna višina je 
55%), ki jo posamezna občina opravlja v skupni občinski upravi, povečani za 20 %. 

Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se štejejo naloge: 
-        občinskega inšpekcijskega nadzorstva; 
-        občinskega redarstva; 
-        pravne službe; 
-        občinskega pravobranilstva; 
-        notranje revizije; 
-        proračunskega računovodstva; 
-        varstva okolja; 



-        urejanja prostora; 
-        civilne zaščite; 
-        požarnega varstva in 
-        urejanja prometa. 

Občina je do sredstev državnega proračuna upravičena 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. Višina sofinanciranja se 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. 
 
Občine Zgornje Savinjske doline so se, po sklepu aktiva županov, odločile, da bodo v ZSD ustanovile 
skupno občinsko upravo za proračunsko računovodstvo s sedežem v Mozirju. Dogovorilo se je tudi, 
da: 

- osnutek odloka in dogovora pripravi Potočnikova do 10. septembra, 
- občine ZSD se zavežejo, da obravnave zadevnega odloka končajo najkasneje do 20. 

decembra 2019. 
 
Prednosti in slabosti organiziranja SOU v Zgornji Savinjski dolini - Mozirju (ZSD) ali v SAŠA 
regiji - Mestni občini Velenje (MOV): 
SOU v ZSD, prednosti: 
-           računovodje so že dobro (neformalno) povezani, se poznajo in se srečujejo, si pomagajo, 
sodelujejo… 
-           računovodje želijo/preferirajo SOU na nivoju ZSD 
-           župani ZSD zaposlujejo dodatne kadre in ne vodja SOU pri MOV 
-           dobimo izkušnje na poti k povezovanju v skupne projekte/aktivnosti 
 
SOU v ZSD, slabosti: 
-           imamo dodatno delo (organizacija in vodenje SOU) 
-           od države dobimo za računovodstvo le 30 % sofinanciranja, pa tudi za naloge, ki se izvajajo v 
okviru SOU v MOV, dobimo po 5 % manj 
 
SOU v MOV, prednosti: 
-           ekonomika in rešimo se določenega dela (obratno kot zgoraj navedeno pod »slabosti«) 
 
SOU v MOV, slabosti: 
-           komanda odhaja iz rok županov ZSD v SOU (MOV), posledice so lahko tudi ekonomske (odlok 
o ustanovitvi SOU, ki ga predlaga MOV, ne predvideva sodelovanja županov pri določenih nalogah, ki 
pomembno vplivajo tudi na proračune občin podpisnic sporazuma: 4. ČLEN: SOU SAŠA lahko 
ustanovi notranje organizacijske enote, ki so sestavni del SOU SAŠA, 7. člen: Akt o sistemizaciji 
delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske potrebe 
občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA….) 
-           računovodje padejo pod direktno komando vodje SOU; ni jim do tega, pa tudi občinam ne bi 
smelo biti vseeno za npr. njihove letne ocene ipd… 
 
DOSEDANJE OBRAVNAVE:  

- Predlog odloka je v prvi obravnavi že sprejel Občinski svet Občine Luče.  
- v Solčavi in Gornjem Gradu bodo imeli seji občinskega sveta predvidoma v 

novembru, bodo obravnavali zadevni odlok. 
 
PRILOGE:  

- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD - prva obravnava 
 
 
 
 

Pripravila : dr. Majda Potočnik 



OSNUTEK ODLOKA 
 
Na podlagi 29., 49. a, 49. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. 
US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-
D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.) je: 

- Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 9. člena Odloka  o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) in 16. člena Statuta 
občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16)  na ____. seji, dne ___________ sprejel, 

- Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Luče (Uradno glasilo ZSO, št. 2/99) in 17. člena Statuta občine Luče (Uradni list RS, 
103/07) na ___. seji, dne __________ sprejel, 

- Občinski svet občine Mozirje na podlagi 14. člena Statuta občine Mozirje (Ur. gl. sl. ob. 58/18) na __. 
seji, dne ________ sprejel, 

- Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), na ___. seji, dne _________ sprejel, 

- Občinski svet občine Solčava 15. člena Statuta občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 7/09, na ____. 
seji, dne __________ sprejel 

 
O D L O K 

o ustanovitvi skupne občinske uprave Zgornje savinjske doline 
 
 
1. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, 
organizacija dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.  

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.  

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 

2. člen 
Skupna občinska uprava Zgornje savinjske doline  (v nadaljevanju: SOU ZSD) opravlja upravne, strokovne in 
pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in 
sicer s področja proračunskega računovodstva, za naslednje občine ustanoviteljice: 

- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, 
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, 
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji,  
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava. 

 
3. člen 

Sedež SOU ZSD je v Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. SOU ZSD ima lahko prostore tudi na 
dislociranih enotah. 
         
SOU ZSD uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu omejuje žig krožnica. Na sredini kroga je umeščen 
napis »SOU ZSD«, pod napisom je znak SOU ZSD.   
 

4. člen 



Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic. 
 
Župani občin ustanoviteljic dajejo soglasje k imenovanju in razreševanju vodje SOU ZSD, sprejmejo program 
dela, nadzorujejo delo SOU ZSD ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 
SOU ZSD. 
 
 
2.    NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 

 
5. člen 

Naloge opravlja SOU ZSD v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic. 
 
SOU ZSD lahko ustanovi notranje organizacijske enote, ki so sestavni del SOU ZSD. 
 

6. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU ZSD kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 
 
SOU ZSD mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave 
občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo. 
 
O morebitni izločitvi vodje SOU ZSD iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v 
postopkih iz pristojnosti SOU ZSD odloča direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice.  
 
O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU ZSD iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje 
dejanj v postopkih iz pristojnosti SOU ZSD odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada.  
 
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU ZSD, odgovarjajo občine ustanoviteljice 
solidarno. 
 
Javni uslužbenec v SOU ZSD je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi 
z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni 
uslužbenec v SOU ZSD tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko solidarno odgovorne občine 
ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v skladu 
z letnim programom dela in finančnim načrtom občin ustanoviteljic.  
 

7. člen 
SOU ZSD vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.  
 
Vodja SOU ZSD ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in 
odgovornosti vodje SOU ZSD se opredelijo v dogovoru o medsebojnih razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in 
aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
 
SOU ZSD vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine ustanoviteljice, s soglasjem županov 
občin ustanoviteljic. 
 
Vodja posamezne organizacijske enote ima status javnega uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, 
delovne naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU ZSD se opredelijo v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest. 
 



Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne naloge opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oz. premestitev.  
 
 

8. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU ZSD, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. 
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo 
v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice glede na dejanske potrebe občin 
ustanoviteljic, na predlog vodje SOU ZSD. 
 
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic, oziroma vodja SOU ZSD na podlagi 
njihovega pisnega pooblastila. 
 
 
3.      SREDSTVA ZA DELO 
 

9. člen 
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. 
 
Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto 
in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.  
Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi 
kadrovskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih 
nalogah in posameznih občinah ustanoviteljicah.  
 
Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU ZSD se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma 
povečanja delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, morebitnega izstopa občine 
ustanoviteljice iz SOU ZSD in morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU ZSD. 
 

10. člen 
SOU ZSD je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  
 
Finančni načrt SOU ZSD je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.  
 
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU ZSD v finančnih načrtih svojih občinskih uprav 
na posebni proračunski postavki.  
 
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU ZSD je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba. 
 
 
4.     MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
 

11. člen 
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, se opredeli, za katero občino ustanoviteljico se 
opravljajo naloge v SOU ZSD, določijo naloge delovnega področja ter način izvrševanja pravic in obveznosti 
med občinami in v razmerju do SOU ZSD. 
 

12. člen 
Občine ustanoviteljice SOU ZSD morajo soglašati v primerih:  

- pristopa nove občine,  
- zmanjšanja ali povečanja obsega delovnega področja in 
- sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanoviteljic v SOU ZSD. 



 
Odobritev pristopa nove občine v SOU ZSD je odvisna od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU ZSD.  
 
SOU ZSD preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic. 
                          

13. člen 
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop iz SOU ZSD, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji 
SOU ZSD najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.  
 
Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagotavljati sredstva za delovanje SOU ZSD v ustreznem deležu 
za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s 
prvim odstavkom tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih presežnih delavcev. 
 
 Vodja SOU ZSD opravi preračun potrebnih sredstev za delo SOU ZSD.  
 
Če posamezna  občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število 
javnih uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, 
v katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.  
 
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU ZSD nespremenjeno, se lahko preostale občine ustanoviteljice dogovorijo, da se javni 
uslužbenci v SOU ZSD prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru takšnega pisnega 
dogovora je občina ustanoviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse 
obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale občine ustanoviteljice. 
  
V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU ZSD presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo 
postopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice 
javnih uslužbencev v SOU ZSD v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine ustanoviteljice v 
trenutku, ko javni uslužbenec v SOU ZSD velja za presežnega.  
 
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, oziroma, ko poravna vse obveznosti, 
ki so nastale do roka, ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega odstavka tega člena, 
in ko pokrije stroške morebitnih presežnih javnih uslužbencev v SOU ZSD. 
 
Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledico spremembo odloka. 
                                 
 
5.      KONČNE DOLOČBE 

 
14. člen 

SOU ZSD začne z delom, ko najmanj dve občini ustanoviteljici skleneta dogovor s sedežno občino 
ustanoviteljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi akti sedežne občine ustanoviteljice. 
 
SOU ZSD prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne občinske 
uprave na posameznih delovnih področjih. 
 
Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega odloka.  
 

15. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po 
objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
 
 
 



 
Številka:  
Gornji Grad, dne:        

Občinski svet Občine Gornji Grad  
 župan 
 Anton Špeh 
 
 
 
 

 
Številka:  
Luče, dne:         

Občinski svet Občine Luče 
 župan 
 Ciril Rosc 
 
 

 
 

Številka:  
Mozirje, dne:  

Občinski svet Občine Mozirje 
 župan 
 Ivan Suhoveršnik 
 
 

 
 
Številka:  
Rečica ob Savinji, dne:  

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji  
 županja 
 Ana Rebernik 
 
 
 
 

Številka:  
Solčava, dne:  

Občinski svet Občine Solčava 
 županja 
 Katarina Prelesnik 

 
 
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2019 
Datum:    25.11.2019 
 
 
 
K 4. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: 
 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje 

  
PRAVNA PODLAGA: 
 

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o 
lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona 
o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-
ZPZDC, 127/06-ZJZP), prvega odstavka 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in 
izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 
36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr., 20/11, 
40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-
popr. in 25/17-ZVaj) in 14. člena Občine Mozirje 
(Ur.gl.sl.ob.št.58/18) 

  
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
  
GRADIVO PRIPRAVIL: Leks- lokalis 
  
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Nazarje, v predlagani vsebini. 

  
OBRAZLOŽITEV: V prilogi. 
 
 

Župan Občine Mozirje 
    Ivan Suhoveršnik 

 
Priloga: 

- Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Nazarje



OBRAZLOŽITEV 
PREDLOGA Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje  
 
 

I. UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 
Pri pripravi predloga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Nazarje so predstavniki Občin ustanoviteljic soglašali s financiranjem zavoda v deležu 
50% v skladu z ustanoviteljskim deležem in 50% v skladu z deležem vpisanih učencev iz 
posamezne občine v tekočem šolskem letu na dan 30.11. tekočega leta za prihodnje 
proračunsko leto.  
 

II. ČLEN, KI SE SPREMINJA 
 
V nadaljevanju je obrazložena sprememba člena odloka. 
 
26. člen odloka: 
 
V drugem odstavku se spremeni razmerje financiranja, ki se v veljavnem odloku deli na 
podlagi ustanovnih deležev iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka. 
 
Predlagane spremembe v besedilu člena je prikazana spodaj v poševnem in barvnem 
tekstu: 
 

26. člen 
(sredstva za delo zavoda) 

 
1.  Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi: 

• iz javnih sredstev, 
• iz sredstev ustanoviteljic,  
• prispevkov učencev, 
• iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

 
2.  Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi 
potrjenega finančnega načrta v sorazmerju: 

• 50% na podlagi ustanovitvenega deleža, 
• 50% na podlagi deleža vpisanih učencev v Glasbeno šolo Nazarje 

(na dan 30.11.) iz posamezne občine v tekočem šolskem letu za sofinanciranje 
prihodnjega proračunskega leta.  

 
 
 

III. ZAKLJUČEK 
 
Predlagatelj predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme predlagane spremembe 
v skrajšanem postopku, na podlagi 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje, saj 
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka. 
 
26. člen odloka se dopolni tako, da se po spremembi glasi: 
»(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi: 

• iz javnih sredstev, 
• iz sredstev ustanoviteljic,  
• prispevkov učencev, 
• iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

 
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega finančnega 
načrta v sorazmerju: 

• 50% na podlagi ustanovitvenega deleža, 
• 50% na podlagi deleža vpisanih učencev v Glasbeno šolo Nazarje (na dan 30.11.) iz posamezne 

občine v tekočem šolskem letu za sofinanciranje prihodnjega proračunskega leta.  
 
 



 
IV. VSEBINA PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA NAZARJE  
 

OSNUTEK! 
 
 

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-ZJZP), prvega odstavka 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranu vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 
36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-
popr. in 25/17-ZVaj) in 17. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17), 
14. člena Statuta Občine Mozirje (R. gl. sl. ob. št. 58/2018), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016), 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list 
RS, št. 36/2016), 17. člena Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17), 17. člena Statuta Občine Luče 
(Uradni list RS, št. 60/2011), 15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, 
št. 7/17) so: Občinski svet Občine Nazarje na svoji __. redni seji dne ________; Občinski svet Občine 
Mozirje na svoji __. redni seji dne ________; Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji __. redni seji 
dne ________; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na svoji __. redni seji dne ________; Občinski 
svet Občine Ljubno na svoji __. redni seji dne ________; Občinski svet Občine Luče na svoji __. redni 
seji dne _______ in Občinski svet Občine Solčava na svoji __. redni seji dne ________ sprejele 
naslednji  
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje 
 

1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Nazarje, zaradi ureditve obveznosti sofinanciranja ustanoviteljic Zavoda. 
 

2. člen 
26. člen odloka se dopolni tako, da se po spremembi glasi: 
»(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi: 

• iz javnih sredstev, 
• iz sredstev ustanoviteljic,  
• prispevkov učencev, 
• iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

 
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva iz občinskih proračunov na podlagi potrjenega 
finančnega načrta v sorazmerju: 

• 50% na podlagi ustanovitvenega deleža, 
• 50% na podlagi deleža vpisanih učencev v Glasbeno šolo Nazarje (na dan 30.11.) iz 

posamezne občine v tekočem šolskem letu za sofinanciranje prihodnjega 
proračunskega leta. 

 
3. člen 

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok 
se objavi v uradnih glasilih, katere uporabljajo občine ustanoviteljice in začne veljati petnajsti (15) 
dan po objavi v zadnjem uradnem glasilu. 
 
Številka: 
Datum: 

Občina Nazarje 
Matej Pečovnik, župan 



  
  
Številka: 
Datum: 

Občina Mozirje 
Ivan Suhoveršnik, župan 

  
  
Številka: 
Datum: 

Občina Gornji Grad 
Anton Špeh, župan 

  
  
Številka: 
Datum: 

Občina Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik, županja 

  
  
Številka: 
Datum: 

Občina Ljubno 
Franjo Naraločnik, župan 

  
  
Številka: 
Datum: 

Občina Luče 
Ciril Rosc, župan 

  
  
Številka: 
Datum: 

Občina Solčava 
Katarina Prelesnik, županja 

 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2019 
Datum:    25.11.2019 
 
 
 
K 5. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna 

Mozirje 
PRAVNA PODLAGA:  12. člen Odloka o ustanovitvi JZ Lekarna Mozirje (Ur.l. RS 65/97. 
72/18). 
 
PREDLAGATELJ: Svet JZ Lekarna Mozirje 
 
Obrazložitev: 

 
Obravnava: 
Tematiko je na svoji 4. redni seji obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Svoj sklep bo podala na seji sveta. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje, daje soglasje k imenovanju  Rosite AUBREHT, za 
direktorico JZ Lekarna Mozirje in sicer za čas od 01.01.2020 do 31.12.2024. 
 
Pripravil: mag. Ivo Glušič 
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