
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 11.12.2019 
Številka: 032-0008/2019 
 
 
 

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 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v četrtek, 19.12.2019, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 3.12.2019, 

priloga 
2. Letni načrt TIC-a Mozirje za leto 2020, priloga (poročevalec: Jasmina Roter Jager) 
3. Predlog uskladitve ekonomske cene programov vrtca Mozirje za leto 2020, priloga (poročevalec : 

VVZ Mozirje) 
4. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2020 – druga obravnava priloga (poročevalec: Ivan 

Suhoveršnik) 
5. Soglasje k Statutu JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
6. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD – druga obravnava, priloga (poročevalec: Ivan 

Suhoveršnik)  
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava, Jaka Vačovnik 
- predstavnik VVZ Mozirje 
- TIC Mozirje, Jasmina Roter Jager 
- predstavniki  tiska  

 



                                                                                   Občinski svet občine Mozirje 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
7. seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek, 3. 12. 2019, ob 17.00 uri,  

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
 
 

Seje je vodil župan Občine Mozirje – Ivan SUHOVERŠNIK. 
 
 
Prisotni člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje: 
mag. Tanja ZUPAN VOLER, mag. Damjan KOCJANC, Ivan ČOPAR, Marko PRESEČNIK, 
Nina ŽMAVC, Urška CAR, Lilijana RAKUN, Mark MOLNAR, mag. Borut REPŠE 
 
Opravičeno odsotni: Alenka BREZOVNIK, Boštjan GOLIČNIK, mag. Peter GOLTNIK 
 
Ostali prisotni:  mag. Ivo GLUŠIČ, Jaka VAČOVNIK - občinska uprava,  
Sonja GLAŽAR, MOV 
                            
 
UVODNI POZDRAV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri. 
 
Navzočih je bilo 9 članov občinskega sveta. 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje 
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, mag. 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 

mag. Ivo GLUŠIČ) 
6. Pobude in vprašanja 
 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
 
 

 
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje 
 
Občinski svet se je seznanil z zapisnikom 6. seje občinskega sveta. 
Mag. Borut Repše je opozoril na manjkajoča imena razpravljalcev v zapisniku. 
 

K 1. točki dnevnega reda 

 



                                                                                   Občinski svet občine Mozirje 

 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje. 
ZA je glasovalo 8 članov občinskega sveta 
PROTI je glasoval 1. član občinskega sveta 
 
 
K 2.točki dnevnega reda  
 
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije  
 
To točko dnevnega reda je predstavila vodja medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja 
Glažar, MOV. 
Obrazložila je pomen skupnih služb, prednosti, in način sofinanciranja s strani države.  
Občina Mozirje ima trenutno skupne službe na področju inšpekcijskih služb, redarstva in prostora 
(urbanizem). Po novem bi se Občina Mozirje vključila še v skupne službe odvetniških storitev. Stroški 
koriščenja služb se zaračunavajo glede na dejansko porabljene ure ob znani urni postavki. Stroški se 
obračunavajo mesečno, na koncu leta se del stroškov s strani države povrne. 
V razpravo so se vključili člani odbora: 

• Marko Presečnik je izrazil pomislek, da bi tak način dejansko lahko povečal stroške proračuna 
občine, pri fiksni delitvi je strošek znan  

Župan je odgovoril, da so stroški, ki jih ima občina sedaj obračunani po postavkah oz. točkovniku za 
odvetniške storitve, ki je zagotovo višji. 

• Mag. Damjan Kocjanc je vprašal, ali je že sedaj način obračunavanja za skupne službe enak in 
sofinanciran 

Sonja Glažar je odgovorila, da se sedaj obračunava enako (3. skupne službe), kar je 40% delež 
sofinanciranja, ob dodani službi bo ta delež 45%, poleg tega država povrne še 20% materialnih stroškov. 

• Jože Jelen je izrazil mnenje, da je način financiranja »na vpoklic« zelo primeren, ker bi fiksno 
določen del delitve bil za občino bolj neugoden. Poleg tega prispeva k večjemu povezovanju 
občin. 

• Mag. Borut Repše je vprašal, kako je zadeva pravno utemeljena, glede na to, da so bile 
Spodnjesavinjske občine soustanoviteljice in kako pogosto se na tem področju spreminja 
zakonodaja. 

Sonja Glažar je odgovorila, da se z novim letom izključijo. Kar se tiče zakonodaje je povedala, da se le-
ta praviloma spreminja vsako leto, vendar le v delu, ki se nanaša na obrazce poročanja. 

• Urška Car je vprašala, ali se bo v primeru prenehanja sodelovanja posamezne občine urna 
postavka dvignila 

Sonja Glažar je odgovorila, da ne, ker se delo znotraj služb združuje in zato ne bo vpliva na zvišanje 
urne postavke. 
  
Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 
 

 
SKLEP 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD – prva obravnava 

 
 
Obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik.  
V obrazložitvi je navedel, da gre za ustanovitev skupne občinske uprave za področje proračunskega 
računovodstva zainteresiranih Zgornjesavinjskih občin in sicer: Občina Mozirje, Občina Gornji Grad, 
Občina Luče, Občina Solčave, Občina Rečica ob Savinji.  
  
Člani občinskega sveta so se seznanili z zadevo in sprejeli naslednji 
 

 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
ZSD v prvi obravnavi. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 

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

 
Obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik.  
V obrazložitvi je navedel, da gre za spremembo odloka v delu, ki se nanaša na deleže sofinanciranja, ki 
se določi v razmerju 50% na podlagi ustanovitvenega deleža, in 50% na podlagi deleža vpisanih 
učencev v Glasbeno šolo Nazarje. Ostale določbe ostanejo nespremenjene. 
V razpravo so se vključili člani odbora: 

• Urška Car je vprašala, ali ni bilo že pri sprejemanju aktualnega odloka tako opredeljeno 
financiranje 

Župan je pritrdilno odgovoril in dodal, da ni povsem jasno, zakaj je dikcija v odloku drugače 
zapisana in da se s sprejemom spremembe anomalija odpravi.  

 
Člani občinskega sveta so se seznanili z zadevo in sprejeli naslednji 
 

 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje v 
skrajšanem postopku. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
 
 
 
 

K 3. točki dnevnega reda 

K 4. točki dnevnega reda 
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Soglasje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Mozirje 
 
Obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik.  
 
Občinski svet se je z zadevo seznanil in po krajši razpravi sprejel naslednji 
 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k imenovanju Rosite AUBREHT, za direktorico JZ 
Lekarna Mozirje in sicer za čas od 1.1.2020 do 31.12.2024. 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 

 
Pobude in vprašanja 
 
K točki pobude in vprašanja so se vključili naslednji člani občinskega sveta: 
 

• Marko Presečnik je vprašal glede pogodbe za upravljanje TIC-a, ki ni predstavljena 
članom občinskega sveta in da je v poročilu TIC-a naveden znesek turistične takse 
36.000 EUR, v občinskem glasilu pa 26.000 EUR. Nadalje je vprašal glede kolesarske 
steze in ali je načrtovana še kolesarska steza iz smeri Braslovč. 
 

- Župan je odgovoril, da je razlika v dolgu, ki ga ima RTC Golte. V razpravo se je 
vključil član komisije za spremljanje delovanja TIC-a  mag. Damjan Kocjanc, ki je 
povedal, da je v novelirani pogodbi vključeno vse, kar je bilo zahtevano s strani 
občinskega sveta. Razlika financiranja je zmanjšana za DDV. 

- V zadevi kolesarske steze je župan odgovoril, da se projektna dokumentacija pospešeno 
izdeluje in da je predstavitev za občane v četrtek, 13.12.2019. Pri tem je izrazil še 
prošnjo za podporo projektu, zlasti zato, ker so sredstva za izgradnjo zagotovljena. Zelo 
verjetno je, da se bo v nadaljevanju izgradnje kolesarskih stez gradila tudi kolesarska 
steza iz smeri Braslovč, aktualna občinska uprava sosednje občine je kolesarski 
povezavi naklonjena. 
 

• Ivan Čopar je vprašal kako je s zakonodajo glede čiščenja pasjih iztrebkov s strani 
lastnikov psov. 

- Jaka Vačovnik je odgovoril, da ima občina sprejet Odlok o javnem redu in miru, ki 
zapoveduje čiščenje pasjih iztrebkov. 

 
• Lilijana Rakun je podala predlog po izdelavi rokovnika sej občinskega sveta. 
- Župan je ogovoril, da so seje predvidljive in vezane na proračun  in polletno poročilo, 

ostale seje se izvedejo glede na potrebe in nujnost posamezne zadeve. 

K 5. točki dnevnega reda 

K 6. točki dnevnega reda 
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• Mag. Borut Repše je predlagal rokovnik sej in vprašal kakšno je stanje glede ZD 

Nazarje 
 

- Župan je odgovoril, da bo seja županov v četrtek in se bo razpravljalo tudi o tej zadevi. 
Pričakuje se poročilo revizije. V razpravo se je vključila Urška Car, ki je povedala, da 
zavod trenutno nima predsednika in je vprašanje odprto, prav tako tudi glede 
zadolženosti zavoda in sanacije dolga. 
 

• Mag. Damjan Kocjanc je vprašal kako je z izgradnjo krožišč Preseka in šola Mozirje. 
 

- Župan je odgovoril, da je izgradnja krožišča Preseka po trenutnih informacijah  
predvidena za leto 2022, krožišče šola pa po obvestilu direkcije gre v javno naročanje in 
izvedbo, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 

 
 
Zapisal: 
Jaka Vačovnik 
                                                                                                            
                                                                                                          ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
                                                                                                                Ivan SUHOVERŠNIK 
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UVODNA PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA ZIKŠT 3 JEZERA BRASLOVČE 

 
1.1. SPLOŠNA PREDSTAVITEV 

 
Zavod 3 jezera (v nadaljevanju: zavod) 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, v okviru katerega opravlja vse funkcije tovrstne pisarne. 

Sodeluje v projektih za razvoj podeželja in se v različnih evropskih in nacionalnih projektih povezuje z 

raznimi organizacijami in inštitucijami. 

 

2.1. ZIKŠT 3 JEZERA KOT UPRAVITELJ TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA 
CENTRA MOZIRJE 

 

2.1.1. Povzetek poročila za leto 2019 
 

Od aprila 2019 je zavod tudi upravitelj Turistično-informacijskega centra Mozirje (v nadaljevanju: TIC). 

Ob prevzemu upravljanja smo skupaj z Občino Mozirje vzpostavili delovanje turistično-informacijskega 

centra ter izpeljali uradno otvoritev v mesecu aprilu. V okviru le-tega smo vzpostavili trgovino na 

drobno s spominki in lokalnimi izdelki, založili TIC s promocijskim materialom iz občine, Zgornje 

Savinjske doline, celotne regije in Slovenije. Izdali smo lasten promocijski material za občino Mozirje in 

celotno SAŠA regijo (turistični vodnik Doživite Savinjsko), razvili številne spominke skupaj z dobavitelji, 

pripravili različne nove programe za izletniške skupine, jih tržili in promovirali, ustvarili bogate tržne 

baze ter organizirali in izvedli nekaj izletov. Sprejeli smo preko 1.200 predstavnikov skupin (pari, 

družine …) stacioniranih gostov v dolini ter jim postregli z informacijami in napotki za aktivnosti v času 

bivanja. Svetovali in pomagali smo tudi novim nosilcem turistične dejavnosti pri dokumentaciji in 

promociji turistične ponudbe (apartmaji …), sodelovali z večino nosilcev turistične dejavnosti v kraju in 

dolini ter lokalnimi društvi in drugimi organizacijami. V okviru aktivnosti upravljanja turistične 

destinacije smo z Razvojno agencijo SAŠA in drugimi občinami sodelovali na turističnem hackatlonu pri 

oblikovanju novih produktov, vzpostavili projektno skupino med TIC-i in občinami za izmenjavo 

izkušenj, podatkov, informacij in oblikovanju novih skupnih strategij. Postali smo tudi koordinator 

enega izmed 5* doživetij, ki ga je v okviru projekta razvila RA Saša. Poleg e-baz in e-trženja smo razvili 

še druge promocijske poti – profil TIC-a na socialnem omrežju Facebook ter pričeli z izdelavo nove 

spletne strani. S stojnico smo sodelovali tudi na nekaterih lokalnih prireditvah ter društvom in drugim 

organizacijam pomagali s promocijo njihovih dogodkov. V okviru turistične pisarne smo omogočali tudi 

fotokopiranje, gostom nudili raznolike javne informacije ter vzpostavili izposojo navadnih in e-koles, ki 

jih je v okviru projekta zagotovila Občina Mozirje. Na področju organizacije prireditev smo v času 

Božične bajke pripravili praznično dogajanje pri TIC Mozirje ter se vključili v organizacijo večje 

prireditve Božični bazar v Mozirju (21. in 22. 12. 2019). 
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2.1.2. Vizija in splošni cilj delovanja TIC Mozirje 
 

V sodelovanju z Občino Mozirje in ostalimi zainteresiranimi turističnimi deležniki, društvi in 

organizacijami znotraj občine in širše želimo sooblikovati sodobno, smiselno, učinkovito in privlačno 

turistično ponudbo, ki bo pritegnila domače in tuje goste na področje občine Mozirje (in širše) ter jim 

omogočala kakovostno preživljanje prostega časa. Želimo si aktivno prispevati k zagotavljanja 

trajnostnega razvoja turistične destinacije. Z zanimivo ponudbo, učinkovito promocijo in uspešnim 

trženjem le-te želimo prispevati k izboljšanju celovite turistične ponudbe in posledično dvigu prihodka 

s tega naslova; s pobudami in predlogi pa bomo aktivno sodelovali pri izgradnji ustrezne turistične 

infrastrukture, ki bo nudila pogoje za boljše delovanje. Hkrati želimo nuditi visoko kakovost storitve pri 

sprejemu in informiranju gosta ter vplivati na zadovoljstvo tako domačih kot tujih gostov. »Negovanje 

gostov«, vzdušje domačnosti, dobro počutje, motiviranje in animiranje gostov so eden izmed osrednjih 

ciljev našega delovanja. 

 
2.1.3. Glavni splošni cilji TIC Mozirje in merila za doseganje ciljev 

 

CILJ: MERILA ZA DOSEGANJE CILJA: 

- POSTATI EDEN GLAVNIH INFORMACIJSKO – 

PROMOCIJSKIH KOORDINATORJEV V ZGORNJI-

SAVINJSKI DOLINI (želja pridobiti tovrsten 

status v okviru upravljanja turistične destinacije) 

- merilo je realna vloga TIC-a glede na 

povezovanje in sodelovanje z ostalimi nosilci 

turistične dejavnosti in TIC-i ter občinami v 

dolini 

- ZAGOTOVITI PREPOZNAVNOST OBČINE KOT 

VSTOPNE TOČKE V ZGORNJO SAVINJSKO 

DOLINO 

- »prestreči« večje število gostov pred vstopom 

v Zgornjo Savinjsko dolino (merilo: povečanje 

obiska na TIC Mozirje) 

 

- z delovanjem VPLIVATI NA POVEČANJE 

ŠTEVILO STACIONIRANIH GOSTOV, POVEČANJE 

ZASEDENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET 

- podatki o turistični taksi  

- z delovanjem VPLIVATI NA POVEČANJE 

POVPREČNE DOBE BIVANJA TURISTOV 

(ponuditi jim želimo več možnosti za 

preživljanje prostega časa, več aktivnosti …) 

- beleženje statistike in analiz ter povratne 

informacije s strani gostov in turističnih 

ponudnikov ter podatkov s strani občine 

- POVEZOVATI TRI DOLINE (Zgornjo in Spodnjo 

Savinjsko ter Šaleško dolino) v skupnih 

programih, projektih in skupni turistični 

ponudbi 

 

- novi skupni izletniški programi 

- novi skupni programi za stacionirane goste 

- povezovanje v skupnih nacionalnih in 

evropskih projektih, sodelovanje kot partner v 

projektih drugih občin znotraj regije 

- skupni promocijski nastopi 

- sodelovanje in povezovanje pri promociji in 

oblikovanju skupne turistične ponudbe 
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- Z VISOKO KAKOVOSTNIM INFORMIRANJEM 

IN SPREJEMOM VPLIVATI NA ZADOVOLJSTVO 

GOSTOV 

- odzivi gostov, poročanje nam in drugim 

turističnim ponudnikom (beleženje v statistiki) 

- POVEČATI ŠTEVILO ORGANIZIRANIH SKUPIN Z 

NASLOVA PROMOCIJE IN TRŽENJA TIC MOZIRJE 

- evidenca organizirane vodniške službe in 

izvedenih izletov 

- SODELOVANJE PRI OBSTOJEČIH IN 

(SO)RAZVIJANJE NOVIH TURISTIČNIH 

PRIREDITEV 

- podatki o številu prireditev ter vsebini 

- PARTNERSKO SODELOVANJE IN 

VKLJUČEVANJE PRI NACIONALNIH IN 

EVROPSKIH PROJEKTOV 

- podatki o realizaciji projektov, v katerih smo 

partner 

- POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO IN 

NOSILCI TURISTIČNE DEJAVNOSTI 

- število srečanj 

- število skupnih programov 

- število skupnih promocijskih aktivnosti 

- število drugih skupnih projektov  

 

Če povzamemo, je naš namen, da z delovanjem aktivno vplivamo na izboljšanje, razvijanje in 

nadgradnjo turistične ponudbe, povečanje števila tujih in domačih obiskovalcev ter nastanitev in 

posledično višino turistične takse, ki je glavni prihodek občine s področja turizma. Želimo prispevati k 

vsesplošnem povišanju prihodkov z naslova turizma, s tem pa doprinesti k povišanju prihodkov v kraju 

tudi z naslova potrošnje v gostinstvu, trgovinah in drugi ponudbi. Na drugi strani pa želimo med občani 

prebuditi zavest o pomembnosti turizma v kraju, jih spodbujati k sodelovanju, razvoju nove ponudbe 

in postati pomemben del lokalne skupnosti. Želimo si postati povezovalni člen znotraj kraja, s svojim 

delovanjem doprinesti k boljšemu življenju vseh občanov in poskrbeti za dobro počutje vseh gostov. 

 

 

3.1. KADRI IN ORGANIZACIJA DELA NA TIC MOZIRJE 
 

Kadrovski načrt 
 

V letu 2020 v okviru delovanja turistično-informacijske pisarne planiramo kadre po naslednjem načrtu: 

 vodja turistične pisarne: Jasmina Roter Jager, zaposlena pri ZIKŠT 3 jezera, 

 turistična informatorka in pomočnica vodje: Nina Černel, zunanja sodelavka (Nina Černel s.p.), 

 turistična informatorka – študentka: Sara Reberčnik, 

 zunanji sodelavec za pripravo promocijskih materialov, tiskovin, promocijskih aktivnosti, 

 sodelovanje s šolami in fakultetami za turizem ter zagotavljanje dijaške in študentske prakse, 

 drugi informatorji – študentje po potrebi v času glavne sezone. 
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Delovni čas 
 

Delovni čas prilagajamo glede na vodeno statistiko in analizo, na podlagi mnenj gostov, Občine Mozirje, 

turističnih ponudnikov in drugih. Delovni čas bomo prilagajali tudi večjim prireditvam, dogodkom 

(Božična bajka, pust ipd.). 

 

Predvidevamo pa naslednji delovni čas: 

 

Januar – maj 2020 in oktober – november 2020 

Ponedeljek – nedelja: 10.00 – 17.00 

 

Junij – september 2019 

Ponedeljek – nedelja: 9.00 – 19.00 

 

December (Božična bajka): 

Torek – nedelja: 14.00 – 20.00 

 

Pridržujemo si pravico, da bomo glede na statistiko gostov in glede na obisk delovni čas še prilagajali.  

Ob določenih družinski praznikih, kadar ni turistov, bomo imeli dežurno številko (1. januar, predbožični 

večer, Božič …), ob ostalih praznikih, posebej, kadar so počitnice in gostje v dolini, bomo odprti. 

 

 
 

PROGRAM DELA PO PROGRAMSKIH PODROČJIH 
 

1.1. Informacijska dejavnost 
 

Cilj: povečati število obiskovalcev na TIC Mozirje iz leta 2019. 

 
Cilj 2: zagotavljati ustrezne, kvalitetne in primerne informacije ter vplivati na 
zadovoljstvo gostov. 
 

Planirane aktivnosti: 
1. celostno informiranje turistov in ustvarjanje informativne mreže v dolini (informiranje, 

priprava ponudb, izletov, programov in aktivnosti za turiste z namenom, da jih zadržimo v kraju 

in dolini dlje časa – podrobneje pod točko 1.2.);  

2. informiranje turistov tudi preko LCD zaslona, na socialnih omrežjih in na spletu; 

3. zagotavljanje ustreznih in primernih promocijskih materialov za domače in tuje goste ter 

turistične ponudnike; 
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4. povezovanje in sodelovanje s turističnimi ponudniki ter zbiranje podatkov za potrebe 

informiranja – primerne in ustrezne informacije (npr. obratovanje nihalke in aktualna ponudba 

na Golteh, aktualna ponudba in delovni čas ponudnikov, znamenitosti, javne informacije); 

5. prodaja zemljevidov, planinskih kart in avtokart(odkup ustreznih zemljevidov od Kartografije); 

6. vodenje lastne statistike in evidence za namene analize potreb gostov: 

 osnovni podatki o obiskovalcih, o kraju bivanja, čas bivanja, od kod prihajajo …, 

 ugotavljanje potreb in želja obiskovalcev, 

 ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 

 sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo 

pristojnim organom;  

7. povezovanje in sodelovanje z drugimi občinami in TIC-i znotraj regije – izmenjava statistik, 

analiz, potreb gostov ter primerov dobrih praks; 

8. prodaja vstopnic za Mozirski gaj (vzpostavitev že v decembru 2019 za Božično bajko); 

9. prodaja vstopnic za lokalne prireditve (povezava z organizatorji); 

10. nudenje informacij in pomoč pri opravljanju dejavnosti za turistične ponudnike (pomoč pri 

vodenju bookinga in sprejema gostov ter promocije); 

11. nudenje informacij splošnega značaja (javni prevozi, zdravstvene storitve, delovni časi ipd.); 

12. zagotavljati visoko kakovost in kvaliteto informiranja in sprejema gostov – motivacija, 

animiranje, dobro vzdušje, počutje; ustrezen odnos, obnašanje in komunikacija informatorjev; 

13. izobraževanje informatorjev. 

 

Časovni plan aktivnosti: 
Večino planiranih aktivnosti bomo izvajali skozi celo leto; odvijale se bodo dnevno ali tedensko.  

 

 

2.1. Razvoj in nadgradnja celovite turistične ponudbe 
 

Cilj: izoblikovati nove atraktivne turistične programe in produkte za stacionirane goste.  
 

Cilj2: izoblikovati nove atraktivne turistične programe in produkte za izletniške goste in 
specifične skupine. 
 

Cilj3: v novo programsko obdobje za upravljanje turistične destinacije vključiti projekt 
»Digitalizacija trškega jedra in muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani«. 
 
Planirane aktivnosti: 

1. v okviru priprave razpisa za novo programsko obdobje upravljanja turistične destinacije smo 

podali predlog projekta digitalizacija trškega jedra in muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani; 

2. izletniški turizem - izoblikovanje novih tematskih izletniških programov znotraj občine in 

znotraj doline ter med tremi dolinami (5 novih programov); 
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3. specifične organizirane skupine - izoblikovanje novih tematskih programov za posamezne 

organizirane skupine skupaj s kampom Forest camping in drugimi ponudniki: poročni turizem, 

ribiški turizem, športni turizem oziroma programi za klube, društva (intenzivne priprave, 

treningi v sodelovanju z OK in drugimi), programi za godbe, pevske zbore in podobne skupine 

(4 novi tematski programi);  

4. izletniški turizem za domačine – priprava programov in organizacija izletov po Sloveniji za 

občane in prebivalce Zg. Savinjske doline (vsaj 1 x letno); 

5. priprava programov in organizacija izletov za stacionirane goste v kampih, hotelih, apartmajih 

z vnaprej določenim terminom in programom (priprava 1 letaka, izvedba 1 x tedensko v 

primeru dovolj prijavljenih v času glavne sezone); 

6. izbor ponudbe in priprava programov za stacionirane goste za kulinarična doživetja - 

organizirane degustacije vina in piva, kulinaričnih večerov v dogovoru z zasebnimi ponudniki 

(priprava 1 letaka, izvedba 1 x tedensko v primeru dovolj prijavljenih v času glavne sezone); 

7. izbor ponudbe in priprava programov za vodene organizirane kolesarske ture za stacionarne 

goste (1 do 2 programa);  

8. izbor ponudbe in priprava programov športnih in vodnih aktivnosti (zip line, jadralno 

padalstvo, rafting, vožnja s kočijo, kajak, supanje, zorbing ipd.)  v regiji za stacionirane goste (1 

do 2 programa); 

9. izbor ponudbe in priprava programov za aktivnosti za otroke in v primeru dežja (priprava 2 

letakov); 

10. pobude za označitev in ureditev pohodnih in kolesarskih poti pristojnim organom; 

11. dajanje pobud zasebnikom za priložnosti za turistično ponudbo na podlagi zabeleženih potreb 

gostov (pokrita igrišča, aktivnosti za otroke, aktivnosti v primeru dežja, rent-a-car …). 

 

Organiziranje in vodenje vodniške službe: 
Z novimi programi za stacionirane goste in izletnike skupine, predstavljenimi v zgornjih točkah, bomo 

intenzivno pristopili k promociji in trženju le-teh z namenom povečanja števila organiziranih skupin ter 

izboljšanju ponudbe in podaljšanju bivanja v kraju in dolini, posledično pa organizirali tudi lastno 

vodniško službo ter izvedbo izletov, programov. Posodobili bomo register vodnikov in skupaj z 

Občino Mozirje posodobili predlog odloka o vodenju. 

 

Časovni plan aktivnosti: 
Večino aktivnosti bomo izvajali skozi celotno leto, zgoraj navedeno pripravo novih programov pa bomo 

izvedli do maja 2020 za stacionirane goste ter do februarja 2020 za organizirane skupine – izletniški 

turizem. Projekt digitalizacije trškega jedra in muzejske zbirke pa bo vključen v nov razpis za 

upravljalca destinacije že decembra 2019, potrditev projekta se predvideva 2020 (časovnica bo 

posredovana s strani RA). 
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3.1. Trženje in promocija celovite turistične ponudbe  
 

Cilj: povečati prepoznavnost občine in povpraševanje po turistični ponudbi. 
 

Planirane aktivnosti in promocijska orodja: 
1. širjenje baz društev, podjetij, šol, organizacij iz celotne Slovenije, kar je osnovna podlaga za 

dobro e-trženje izletniškega turizma; 

2. pošiljanje ponudb in programov po pošti (društva upokojencev in podobno); 

3. spletno trženje in promocija - Intenzivno trženje in promocija izletniških programov, 

nastanitvenih in kulinaričnih obratov ter drugih zanimivosti (e-trženje); 

4. izdelava in ažuriranje nove spletne strani www.visitmozirje.si (v pripravi); 

5. google oglaševanje (v pripravi); 

6. grajenje e-baze preko spletne strani in pošiljanje newslettra; 

7. nastopi na sejmih v Sloveniji: 

 sejem Gornja Radgona: avgust 2020 (sodelovanje in dogovor s TD Mozirje); 

 sejem Natur Alpe Adria: januar – februar 2020 (sodelovanje in dogovor s TD Mozirje); 

 Festival za 3. življenjsko obdobje Ljubljana: september 2020; 

8. sodelovanje na mednarodnih sejmih z zasebniki in organizacijami: 

 poiskali bomo možnosti priključitve oziroma sodelovanje na sejmih, za katere se bodo 

dogovorili zasebniki, ali turistična destinacija SAŠA, RA, STO in druge organizacije 

(podatkov in informacij še nimamo); 

9. promocija s stojnico na večjih lokalnih prireditvah v kraju in dolini (podrobneje pod točko 6.1); 

10. povezava z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami – posredovanje ponudb in 

programov (dogovor za prodajo naših programov, vsaj 2 turistični agenciji); 

11. PR in pogostejše objave v medijih (vsaj 2 objavi v medijih ter redno obveščanje medijev in 

sprotne objave); 

12. promocija na FB profilu TIC Mozirje, pridobivanje čim večjega številka sledilcev; 

13. organizacija in posredovanje promocijskih materialov zasebnikom in drugim občinam; 

14. dobra založenost z  materiali Slovenske turistične organizacije. 

 
Časovni plan aktivnosti: 
Časovni plan za sejemske nastope je zapisan zgoraj. Kreiranje in ažuriranje baz ter posredovanje 

ponudb (spletno trženje ter po pošti) za izletniške programe se bo izvajalo v mesecih januar do april 

2020. Spletna stran in vzpostavljeno google oglaševanje pa bo vzpostavljeno do konca januarja 2019 

ter ažurirano in nadgrajevano vsak mesec. Ostale aktivnosti bodo izvedene tekom leta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitmozirje.si/
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4.1. Področje produkcije promocijskih gradiv 
 

Cilj: izdati novo promocijsko gradivo, ki je potrebno za kvalitetno informiranje turistov. 
 
Planirane aktivnosti: 

1. priprava in izdaja občinskega letaka v angleškem jeziku (naklada: 5.000 kos v prvem tisku); 

2. dajanje predlogov in pobud za nove zemljevide na podlagi povpraševanja gostov: kolesarske 

poti (v pripravi v okviru RA SAŠA); urejene in označene pohodne poti (posredovanje pobude in 

dogovor med občino in PD Mozirje) ter splošen zemljevid doline; 

3. priprava in lasten tisk tematskih letakov skladno z novimi programi iz točke 2.1.; 

4. priprava, oblikovanje in izdaja promocijskega gradiva po potrebi glede na izkazane potrebe. 

 

Časovni plan aktivnosti: 
Občinski letak bomo izdali do konca februarja 2020, letake s tematskimi programi za stacionirane 

goste pa do maja 2020. 

 

5.1. Ponudba v pisarni TIC Mozirje – prodaja lokalnih izdelkov in spominkov 
ter posredovanje nastanitvenih kapacitet 

 
Cilj: razširiti in obogatiti ponudbo lokalnih izdelkov in spominkov ter razviti lastne, 
kreativne promocijske izdelke. 
 
Planirane aktivnosti: 

1. trgovina na drobno s spominki in izdelki lokalnih dobaviteljev – nadgradnja in dodajanje 

ponudbe, urejanje pogodb in komisijske prodaje z dobavitelji; 

2. promocija lokalnih ponudnikov;  

3. razvoj novih spominkov – lastna linija izdelkov When I visit Savinjska, I feel (When I visit 

Savinjska, I feel soft za copate, When I visit Savinjska, I feel sweet za čokolade …); 

4. razvoj in pridobitev novih spominkov – majice Visit Savinjska, izdelki I feel …; 

5. vzpostavitev ponudbe hladilne vitrine (domači suhomesnati, mlečni in drugi hlajeni izdelki); 

6. oblikovanje košaric domačih dobrot z občinskim znakom; 

7. možnost fotokopiranja in skeniranja; 

8. izposoja e in navadnih koles po ugodnih cenah (ter vzdrževanje in čiščenje koles); 

9. akcije izposoje koles za občane Mozirja; 

10. prodaja vstopnic za Mozirski Gaj, posamezne prireditve in dogodke; 

11. posredovanje nastanitvenih kapacitet (v začetku leta dogovor in pogodbe s ponudniki). 

 
Časovni plan aktivnosti: 
Nove spominke, lokalne izdelke, lastno linijo spominskih izdelkov in vitrino s hlajenimi izdelki bomo 

poskusili zagotoviti v celoti do pričetka glavne sezone, tj. do junija 2020. Ostale aktivnosti bomo 

izvajali redno vsakomesečno oziroma takrat, ko je aktivnost aktualna. 
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6.1. Organizacija, izvajanje in sodelovanje pri prireditvah 
 

Cilj1: (So)organizirati vsaj dve turistični prireditvi ter zagotoviti večkratno dogajanje 
(prireditve, dnevi odprtih vrat) pred TIC-em. 
 
Cilj2: Izpeljati izobraževalne brezplačne delavnice z zasebniki oziroma nosilci turistične 

dejavnosti. 
 
Planirane aktivnosti: 

1. organizacija nove, tradicionalne turistične prireditve – otvoritev turistične sezone, ki jo bomo 

izvedli skupaj z lokalnimi društvi in zasebniki (junij 2019); 

2. dnevi odprtih vrat in predstavitve lokalnih ponudnikov (v času adventnih nedelj in v času 

glavne sezone od julija do septembra, ti. TIC-ova tržnica); 

3. sodelovanje pri organizaciji Božičnega bazarja v (december 2019); 

4. predavanja in izobraževanja za zasebnike na temo rezervacij, marketinga, digitalnega 

oglaševanja, vzpostavitve turističnih objektov, zakonske podlage, itd. (brezplačne delavnice 

bomo izvedli v mesecih februar – marec 2020; izvedli bomo vsaj 2 delavnici); 

5. sodelovanje na lokalnih prireditvah s stojnico in promocijskim materialom: 

 sodelovanja na Maratonu Savinja; 

 sodelovanje na Golažijadi (morda sodelovanje kot ekipa); 

 sodelovanje na Beer festu; 

 sodelovanje pri Ovčarskem prazniku« in druge prireditve po dogovoru; 

6. v prihodnjem letu načrtujemo (realizacija odvisna od razložljivosti virov, kadrov, časa) tudi 

koriščenje Športne dvorane Mozirje ter organizacijo večjih, odmevnejših dohodkov (terminski 

plan in vsebina še ni postavljena); 

7. sprotno sodelovanje pri prireditvah društev, občine, šole in drugih organizatorjev – odzivanje 

na povabila k sodelovanju.  

 

Časovni plan aktivnosti: 

Pri večini aktivnosti so zraven zapisani termini, ali pa so datumi javno znani (prireditve). 

 

 

7.1. Povezovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo – z občino, društvi, 
organizacijami, zasebniki 
 

Cilj1: postati eden izmed povezovalnih členov v kraju z vzpostavitvijo rednih srečanj, dobre 
in učinkovite komunikacije ter medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem na različnih 
ravneh. 
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Planirane aktivnosti: 
1. sodelovanje z zasebniki oziroma nosilci turistične in gostinske ponudbe kot je zapisano v 

predhodnih točkah: vzajemno zagotavljanje ustreznih informacij, pomoč in svetovanje, 

vzajemno zagotavljanje promocijskega gradiva, skupni programi, produkti, skupna promocija, 

trženje, posredovanje nastanitvenih kapacitet, vzpostavitev direktnih rezervacij in podobno; 

2. organizacija srečanja društev in zasebnih ponudnikov (2 x letno: pred začetkom glavne 

sezone, tj. maj ali junij 2019, in po glavni sezoni, tj. konec septembra 2019); 

3. posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah lokalnih organizatorjev javnosti ter 

prodaja vstopnic za dogodke; 

4. (so)organizacija prireditev z društvi (zapisano v predhodni programski točki); 

5. koordinacijska srečanja vseh TIC-ev in predstavnikov za turizem v regiji (vsak 3. četrtek); 

6. sodelovanje z LAS Savinja in RA SAŠA ter prisotnost v aktivnostih turistične destinacije; 

 skupna prijava na projekte za razvoj turizma, 

 aktivna vloga TIC Mozirje v okviru turistične destinacije; 

7. natečaji z OŠ Mozirje in turističnim krožkom - »Spominek iz Mozirja«, turistične zgodbe … 

 

Časovni plan aktivnosti: 

Večina aktivnosti ima že zgoraj pripisani terminski plan, ostalo bomo realizirali tekom leta. 

 

 
8.1. Mentorstvo dijaških in študentskih praks 

 
V sodelovanju s fakultetami in srednjimi šolami bomo vsako leto izvedli delovno prakso in tako 

pripomogli, da bo na področju občine Mozirje čim več mladega in ustrezno izobraženega kadra, ki bodo 

v prihodnje delovali na področju turizma. Zbrali bomo tudi nabor tem za morebitne seminarske in 

diplomske teme. 

 

 

9.1. Pridobivanje novih virov in sodelovanje v nacionalnih in evropskih 
projektih 
 

Planirane aktivnosti: 
1. lastno aktivno iskanje projektov, prijava na projekte kot partner in pridobitev sredstev iz 

razpisov; 

2. digitalizacija mozirskega trga in trških zgodb v okviru upravljanja turistične destinacije; 

3. sodelovanje: izobraževanje za turistične informatorje in vse turistične delavce v dolini preko 

LAS; 

4. sodelovanje pri izvedbi drugih projektov RA SAŠA. 
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FINANČNI NAČRT 

 

ODHODKI 

REDNA PLAČA VODJE – delež bruto bruto plače, strošek zaposlenega 14.400 € 

PLAČILO TURISTIČNIH INFORMATORJEV (zunanja sodelavka, 
študentka) 

20.400 € 

PLAČILO ZUNANJIH SODELAVCEV ZA PRIPRAVO MATERIALOV, 
PROMOCIJSKE AKCIJE 

po izvedbi 

MATERIALNI IN STORITVENI STROŠKI 
- sanitarni, pisarniški material in drobni inventar 
- telefon 
- blagajna, računovodstvo 
- nakup dodatne opreme (zvočnik, termo posode za prireditve ipd.) 
- servis in vzdrževanje ter čiščenje koles 

4.100 € 

ŠTUDENTSKA PRAKSA (odvisno od števila praktikantov) 500 € 

SKUPAJ 39.400 € 

 

 
ZAKLJUČEK 

 

Verjamemo, da smo zastavili ustrezen letni načrt, za katerega se bomo po vseh svojih močeh trudili, v 

sodelovanju z občinsko upravo, občinskim svetom in vsemi deležniki na področju turizma, gostinstva 

in družbenega področja, da ga uspešno realiziramo. Letni načrt se lahko tekom leta malenkost 

spremeni, nadgradi, razširi skladno s ponujenimi ponudbami, novimi idejami in priložnostmi. Vedno 

bomo z veseljem sprejeli tudi ideje in predloge, kritike ter pripombe, ki bodo na mestu, upravičene in 

jih bomo tudi z veseljem sprejeli ter realizirali v skladu z našimi možnostmi. 

Za TIC MOZIRJE: 

Jasmina Roter Jager, vodja TIC 

PRIHODKI  

OBČINA MOZIRJE – pogodba o upravljanju 33.000 € 

PRODAJA LOKALNIH IZDELKOV - PROVIZIJA okvirno 600 € 

IZPOSOJA NAVADNIH IN E-KOLES okvirno 700 € 

PROVIZIJE POSREDOVANJA NASTANITVENIH KAPACITET po dogovoru, trenutno ne 
moremo podati ocene, saj te 
prakse v letu 2018 še ni bilo, 

dogovori še sledijo 

DRUGI LASTNI PRIHODKI (trženje in izvedba programov, izletov, 
izvedba nalog po naročilu drugih oziroma lasten delež, kritje iz 
drugih dejavnosti zavoda) 

5.100 € 

SKUPAJ 34.300 €  + 3.700 € (ŠE 
NEZNANEGA LASTNEGA 

DELEŽA) 































 
OBČINA MOZIRJE 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0008/2019 
Datum:    11.12.2019 
 
 
K 4 .  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA:       Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2020 - druga obravnava 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. občin. 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, 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 3.847,485 EUR. 
 
Na podlagi trenutno predlagane glavarine 589,11 EUR/prebivalca, smo izračunali 
primerno porabo v letu 2020 na 2.654.331,00 EUR. 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 predvideva le prodaja 
stanovanja, ki ne bo realizirana v letu 2019 v višini 70.000 EUR. 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. 243.101 EUR 
2. Novogradnja parkirišč 40.000 EUR 
3. Obnovo cestnih odsekov (Loke, Žekovec-Zagradišnik) 
 
Znaten del proračuna je namenjen za delovanje zavodov in družb, katerih 
ustanovitelj je občina Mozirje: 



1. JPK Mozirje, za vzdrževanje cest, 330.000 EUR 
2. Osrednja knjižnica Mozirje, 169.764 EUR 
3. Vrtec Mozirje, varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 625.686 EUR 
4. Osnovna šola Mozirje in športna dvorana Mozirje, sofinanciranje, 350.512 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 14.542 EUR, za klavir 7.797 EUR. 
 
Zdravstveni programi: 52.000 EUR. 
 
Socialni programi: 178.309 EUR. 
 
Za delovanje društev (šport, kultura, … ) se namenja enak obseg sredstev kot v letu 
2019. 
 
Obravnave: 
Prva splošna razprava Odloka je potekala 22.10.2019. V 30 dnevni javni razpravi so 
bili opravljeni razgovori z vsemi posrednimi porabniki proračuna. Prejetih je bilo tudi 
nekaj privatnih pobud, ki so obrazložene v prilogi 1.  Na tej osnovi so bili oblikovani 
popravki na posameznih postavkah predlaganega proračuna. 
 
 
Prihodki: 

 
Postavka  
  

Znesek 
+ dodan 
-odvzet 

Komentar 
  

1 Davki na nepremičnine                 7030 5.500,00 Ocenjeni glede na  10 mesečno realizacijo 
2 Davki na promet nepremičnin     7033 9.500,00 Ocenjeni glede na  10 mesečno realizacijo 

3 
Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev                                             7047 6.000,00 Turistična taksa in gozdne ceste 

4 Prihodki od premoženja                7103 18.000,00 

Najemnina TIC-a v višini 3.000 EUR. 
Najemnine za grobove v višini 15.000 EUR 
so bile prvotno predvidene na kontu 7401. 

5 Globe in druge denarne kazni      7120 -1.000,00 Ocenjeni glede na  10 mesečno realizacijo 

6 Nedavčni prihodki                          7141 1.000,00 

Prispevek za sofinanciranje izgradnje cest v 
višini 1.000 EUR je bil prvotno predviden na 
kontu 7401. 

7 
Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov                                         7200 70.000,00 Stanovanje  

8 
Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov                                      7401 84.000,00 

Za skupno občinsko upravo Mozirje v višini 
100.000 EUR 

  SKUPAJ 193.000,00   
 
 
Odhodki: 

 
Postavka  
  

Znesek 
+ dodan 
-odvzet 

Komentar 
  

1 Plače v skupni občinski upravi  100.000,00 Ocena, glede na podatke občin partneric 
2 Najemnine in zakupnine 630,00 Stanovanje, licenčnine 



3 Nakup pisarniške opreme 3.000,00 Stoli 
4 Redno vzdrževanje cest -20.000,00 Ocenjeni glede na  10 mesečno realizacijo 
5 Modernizacija in posodobitve cest 10.000,00 Ocena glede na podat JPK 
6 Šmihelska cesta  2.000,00 Ocena glede stroška sofinanciranja 
7 Parkirišča 10.000,00 Ocena glede na potrebe 
8 Krožišče Soteska -1.998,00 Investicija v letu 2020 odpade 
9 Most Ljubija 19.000,00 Investicija se prenese iz leta 2019 v leto 2020 

10 Krožišče Šola 1.000,00 Investicija je potrjena za leto 2020 
11 Promocija Občine 1.500,00 Promocijski materiali 
12 Promocija turizma -8.000,00 Uskladitev z izvajalcem 3-jezera 
13 Turistična infrastruktura -3.500,00 Zmanjšanje investicij 
14 Kolesarske povezave 9.000,00 Ocena, stroški pridobivanja služnosti 
15 Centralna čistilna naprava 33.101,00 Zajet delež sofinanciranja občine Mozirje 
16 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje -4.000,00 V projektu KOHEZIJA 
17 Akcija čiščenja -999,00  Odpade 
18 Sanacija plazov -10.000,00 Ocena, glede na prijavo škod 
19 Urejanje poplavne varnosti -17.000,00 Študija prenesena na MOP 
20 Obnova vodovodnega sistema Letošč 30.000,00 Ocena, glede na program JPK 
21 Pokopališče Mozirje 500,00 Za odvoz sveč 
22 Odkup Zemljišč 9.000,00 Ob občinskih cestah 
23 Obnova zdravstvene postaje v Mozirju 2.000,00 Beljenje, ureditev enega prostora 
24 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 4.000,00 Reševalno vozilo 
25 Materialni stroški knjižnice -2.510,00 Ključ sofinanciranja 
26 Nabava knjig 184,00 Uskladitev z razpisom 
27 Knjižnica Mozirje, investicija -18.000,00 PGD Dokumentacija poravnana v letu 2019 
28 Sanacija kulturnega doma  4.000,00 Obnova odra, luči 
29 Materialni stroški OŠ Mozirje 70.000,00 Investicija v šolsko knjižnico 
30 Glasbena šola Nazarje -4.461,00 Uskladitev sofinanciranja med občinami 
31 Pomoč družinam - novorojenčki 2.000,00 Ocena glede na leto 2019 
  SKUPAJ 220.447,00   

 
 
Proračunski presežek je tako zmanjšan za 27.447 EUR in znaša 116.071 EUR kar  
zadošča uravnoteženemu proračunu. 
 
Odlok o proračunu občine Mozirje so obravnavali Odbori občinskega sveta Občine 
Mozirje. Izpostavljeno je bilo naslednje: 
Odbor za javne finance, želi, da se na seji občinskega sveta pojasni dvig stroškov 
Vrtca Mozirje. 
Odbori so po opravljenih razpravah sprejeli sklep, da je Odlok o proračunu 
občine Mozirje za leto 2020 primeren za sprejem na občinskem svetu. 
 
 
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. 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za 
leto 2020 – druga obravnava. 
 
 
 
Pripravil: mag. 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 30/18), 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)   3.847.485,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.331.441,00 

70 DAVČNI PRIHODKI  2.979.041,00 

700 Davki na dohodek in dobiček  2.603.288,00 

7000 Dohodnina  2.603.288,00 

703 Davki na premoženje  269.753,00 

7030 Davki na nepremičnine  206.600,00 

7031 Davki na premičnine  150,00 

7032 Davki na dediščine in darila  11.000,00 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  52.003,00 

704 Domači davki na blago in storitve  106.000,00 

7044 Davki na posebne storitve  1.000,00 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  105.000,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  352.400,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  153.400,00 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  10.300,00 

7103 Prihodki od premoženja  143.100,00 

711 Takse in pristojbine  3.000,00 

7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 

712 Globe in druge denarne kazni  5.000,00 

7120 Globe in druge denarne kazni  5.000,00 

714 Drugi nedavčni prihodki  191.000,00 

7141 Drugi nedavčni prihodki  191.000,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 70.000,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 70.000,00 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                                                                                                                        70.000,00 

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  446.043,00 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  446.043,00 



7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  346.043,00 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  100.000,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.731.414,00 

40 TEKOČI ODHODKI  1.192.074,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  352.450,00 

4000 Plače in dodatki  311.300,00 

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  701.665,00 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  106.674,00 

4021 Posebni material in storitve  3.400,00 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  107.301,00 

4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 

4024 Izdatki za službena potovanja  1.850,00 

4025 Tekoče vzdrževanje  382.200,00 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine  22.250,00 

4027 Kazni in odškodnine  5.000,00 

4029 Drugi operativni odhodki  70.650,00 

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  1.462.069,00 

410 Subvencije  71.100,00 

4100 Subvencije javnim podjetjem  2.000,00 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  69.100,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  304.600,00 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  14.000,00 

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  979.929,00 

4130 Tekoči transferi občinam  30.540,00 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  31.000,00 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  918.389,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  952.104,00 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  952.104,00 

4201 Nakup prevoznih sredstev  8.000,00 



4202 Nakup opreme  10.000,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  500.102,00 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  33.000,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  10.000,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,  91.002,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  125.167,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  34.200,00 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   19.000,00 

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  90.967,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  90.967,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  116.071,00 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  137.485,00 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  677.298,00 

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.)  0,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -116.071,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -116.071,00 

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. 

 



  PRILOGA 1 

Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00  /2019 
Datum:    2.12.2019 
 
 
 
ZADEVA: Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2020 – stališča do 

prejetih pripomb v času javne obravnave 
 
Komentar na proračun št. 1 
Iz proračuna je zaznati, da za obrobje občine ne gre veliko proračunskih sredstev. 
Prosim, da se sredstva za sanacijo cest prerazporedijo in se naj sanira cesta v zgornji del Lepe njive in 
na odsekih razširi cesta na Dobrovlje. 
Prav tako menim, da zaposleni v občinski upravi niso toliko uspešni in ne naredijo toliko nadur, da sta 
potrebni postavki 400302 ter 400400. Ta sredstva se lahko prerazporedijo na ceste ali socialo. 
Hvala 
Stališče 
V letu 2020 se predvideva na Dobrovljah novogradnja gozdne ceste, odsek Kecej – Dobrovc, 
PP11049001. 
Sanacija ceste v Lepo Njivo se izvaja v okviru finančnih zmožnosti (kot prvo je potrebno sanirati 
udore, plazove) 
Plače delavcev v Občinski upravi so določene v skladu z kolektivno pogodbo za javni sektor 
 
Komentar na proračun št. 2 
Pozdravljeni 
zanima  me kje v proračuni je namenjen denar za popravek ceste "Cesta na vrhe" mimo župnišča proti 
Vrhom (Brecel, Breznik). To ste mi obljubili letos. Prosim če to dobi v roke g. župan.  
Stališče 
Odvodnjavanje ceste (mulda) in sanacija odsekov se bo izvedla v okviru rednega vzdrževanja cest. 
 
Komentar na proračun št. 3 
1. V razmislek za prihodnje proračune: dajmo cca 50.000 EUR investicijskega denarja vsako leto na 
odločanje občanom za kaj se naj porabijo. Poleg tega dajmo vsako leto drugemu zaselku 20.000 EUR, 
ki jih lahko porabijo mladi za lastni razvoj okraja, s tem pa bomo spodbudili družbeno povezanost in 
dejavnost podeželja.    
2. Moj predlog ob nastopu tega mandata je bil tudi, da se ustanovi odbor za podeželje, v katerem bi 
morali sodelovati po en član iz vsakega obrobnega zaselka občine, sestajali pa bi se naj vsaj ob 
sprejemanju proračuna in rebalansih le tega. 
3. V primeru, da mislimo resno s kolesarsko stezo, katere umestitev po mojem mnenju ni primerna, 
dajmo v proračun toliko denarja, kot ga potrebujemo za izpeljavo projekta, v nasprotnem naj se 
postavka 14139010 umakne. 
4. Nujno izločiti iz načrta prodaje stavbnih zemljišč zemljišče 692/118, ker ga mogoče v prihodnosti 
potrebujemo za razvoj Mozirja. 
5. Če je le mogoče izločiti iz prodaje stanovanje na Savinjski cesti 22, ki je objavljeno za prodajo, ker 
potrebujemo stanovanja za mlade družine. 
6. V uvodni obrazložitvi proračuna je pod izpostavljene investicije obnove cestnih odsekov ZOPET 
omenjena prioriteta GJS (odbor za gospodarske javne službe), ki že bolj kot eno leto ne obstaja, poleg 
tega NIKOLI te prioritete niso bile s strani odbora, temveč s strani občinske uprave. Prav tako v tej 
sestavi odbor za gospodarstvo (pod katerega spadajo ceste) NIKOLI ni določal prioritet. Da bi lahko 
določili prioritete, bi potrebovali popis cest in njihovo stanje (kar je občina Mozirje imela do nastopa 
sedanje občinske uprave), tako pa določanje prioritet ni mogoče. 



  PRILOGA 1 

Stališče 
1. Za participativni proračun je sigurno ena od dobrih možnosti za večje povezovanje ljudi v občini. 

Predhodno bi bilo potrebno definirati območja in zneske po posameznih naseljih in dogovoriti 
postopek zbiranja pobud, ovrednotenje le teh in njihov izbor. Če se o teh stvareh dogovorimo v 
letu 2020, bi bilo mogoče planirati nekaj sredstev v ta namen v letu 2021. Najbolj primeren rok za 
razpis teh sredstev, pa je začetek mandata. 

2. Odbora za podeželje nimamo. Imamo pa 13 članov v Občinskem svetu, ki so bili izvoljeni na 
osnovi opredeljenih volilnih enot in predlogov strank. 

3. Projekt državna kolesarske poti (DKP) je povsem resna zadeva. Financirana bo pretežno iz 
denarja RS. Občinski delež se nanaša na projektno dokumentacijo. 

4. V predlaganem proračunu 2020 parcela 692/118 k.o. Mozirje ni zajeta v seznam prodaje 
premoženja. 

5. Stanovanje na Savinjski cesti 22, je v skladu s sklepom občinskega sveta v fazi oglaševanja. 
6. Res, uporabljen je napačen termin GJS (odbor za gospodarske javne službe), bo popravljeno.  
 
 
Komentar na proračun št. 4 
Prosim, če vključite v plan razvoja občine tudi teniško igrišče, ker smo edina občina v celi dolini ki ga 
nima. 
Stališče 
Za umestitev igrišča za tenis v NRP, je potreben vsaj Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP), v katerem se opredeli namen in obseg objekta, njegova umestitev v prostor. V nadaljevanju pa 
še ocena investicijskih ter obratovalnih stroškov in viri financiranja. V kolikor bo širši interes za ta 
projekt, bo uvrščen v NRP.  
 
 
 
 



PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020
(4) (5)/(1)

Indeks
2019

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020
(5) (5)-(4)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.159.647,373.638.042,003.638.042,00 105,83.654.485,00 105,83.847.485,00 193.000,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.913.527,473.106.059,003.106.059,00 107,33.292.441,00 107,33.331.441,00 39.000,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2.720.667,322.901.659,002.901.659,00 102,72.958.041,00 102,72.979.041,00 21.000,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2.355.600,002.551.906,002.551.906,00 102,02.603.288,00 102,02.603.288,00 0,00

7000 Dohodnina 2.355.600,002.551.906,002.551.906,00 102,02.603.288,00 102,02.603.288,00 0,00

700020 Dohodnina - občinski vir 2.355.600,002.551.906,002.551.906,00 102,02.603.288,00 102,02.603.288,00 0,00

703 Davki na premoženje 267.419,69254.753,00254.753,00 105,9254.753,00 105,9269.753,00 15.000,00

7030 Davki na nepremičnine 199.741,07201.100,00201.100,00 102,7201.100,00 102,7206.600,00 5.500,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 15.834,2911.000,0011.000,00 136,411.000,00 136,415.000,00 4.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 5.449,933.500,003.500,00 142,93.500,00 142,95.000,00 1.500,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 12,82100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 79.288,8880.000,0080.000,00 100,080.000,00 100,080.000,00 0,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 97.451,82105.000,00105.000,00 100,0105.000,00 100,0105.000,00 0,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.703,331.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

7031 Davki na premičnine 76,13150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00

703100 Davek na vodna plovila 75,10150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,030,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

7032 Davki na dediščine in darila 10.218,3011.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,011.000,00 0,00

703200 Davek na dediščine in darila 10.218,3011.000,0011.000,00 100,011.000,00 100,011.000,00 0,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 57.384,1942.503,0042.503,00 122,442.503,00 122,452.003,00 9.500,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.226,764.000,004.000,00 125,04.000,00 125,05.000,00 1.000,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 52.154,7238.500,0038.500,00 122,138.500,00 122,147.000,00 8.500,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 2,713,003,00 100,03,00 100,03,00 0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020
(4) (5)/(1)

Indeks
2019

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020
(5) (5)-(4)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 95.520,4295.000,0095.000,00 111,6100.000,00 111,6106.000,00 6.000,00

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

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

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 95.520,4294.000,0094.000,00 111,799.000,00 111,7105.000,00 6.000,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 45.700,1145.000,0045.000,00 100,045.000,00 100,045.000,00 0,00

704704 Turistična taksa 28.553,7030.000,0030.000,00 133,335.000,00 133,340.000,00 5.000,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 4.000,002.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 6.014,507.000,007.000,00 100,07.000,00 100,07.000,00 0,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 11.252,1110.000,0010.000,00 110,010.000,00 110,011.000,00 1.000,00

706 Drugi davki in prispevki 2.127,210,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

7060 Drugi davki in prispevki 2.127,210,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

706099 Drugi davki in prispevki 2.127,210,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 192.860,15204.400,00204.400,00 172,4334.400,00 172,4352.400,00 18.000,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 116.338,11135.400,00135.400,00 113,3135.400,00 113,3153.400,00 18.000,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki

10.296,1010.300,0010.300,00 100,010.300,00 100,010.300,00 0,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnik 10.000,0010.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 296,10300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

7103 Prihodki od premoženja 106.042,01125.100,00125.100,00 114,4125.100,00 114,4143.100,00 18.000,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 13.594,6616.000,0016.000,00 118,816.000,00 118,819.000,00 3.000,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 13.425,3418.000,0018.000,00 100,018.000,00 100,018.000,00 0,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 77.993,5890.000,0090.000,00 116,790.000,00 116,7105.000,00 15.000,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 976,361.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 52,07100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

711 Takse in pristojbine 2.473,103.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

7111 Upravne takse in pristojbine 2.473,103.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 2.473,103.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

712 Globe in druge denarne kazni 2.875,616.000,006.000,00 83,36.000,00 83,35.000,00 -1.000,00

7120 Globe in druge denarne kazni 2.875,616.000,006.000,00 83,36.000,00 83,35.000,00 -1.000,00

712001 Globe za prekrške 216,451.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.659,165.000,005.000,00 80,05.000,00 80,04.000,00 -1.000,00
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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714 Drugi nedavčni prihodki 71.173,3360.000,0060.000,00 318,3190.000,00 318,3191.000,00 1.000,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 71.173,3360.000,0060.000,00 318,3190.000,00 318,3191.000,00 1.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 50.059,3440.000,0040.000,00 450,0180.000,00 450,0180.000,00 0,00

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investici 0,000,000,00 ---0,00 ---1.000,00 1.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 21.113,9920.000,0020.000,00 50,010.000,00 50,010.000,00 0,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.360,00140.000,00140.000,00 50,00,00 50,070.000,00 70.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,0070.000,0070.000,00 100,00,00 100,070.000,00 70.000,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,0070.000,0070.000,00 100,00,00 100,070.000,00 70.000,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 0,0070.000,0070.000,00 100,00,00 100,070.000,00 70.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.360,0070.000,0070.000,00 0,00,00 0,00,00 0,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4.360,0070.000,0070.000,00 0,00,00 0,00,00 0,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4.360,0070.000,0070.000,00 0,00,00 0,00,00 0,00

73 PREJETE DONACIJE 0,001,001,00 100,01,00 100,01,00 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,001,001,00 100,01,00 100,01,00 0,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,001,001,00 100,01,00 100,01,00 0,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,001,001,00 100,01,00 100,01,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 241.759,90391.982,00391.982,00 113,8362.043,00 113,8446.043,00 84.000,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 241.759,90391.982,00391.982,00 113,8362.043,00 113,8446.043,00 84.000,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 219.441,94369.982,00369.982,00 93,5346.043,00 93,5346.043,00 0,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 45.815,0049.982,0049.982,00 102,151.043,00 102,151.043,00 0,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 158.629,22300.000,00300.000,00 91,7275.000,00 91,7275.000,00 0,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 14.997,7220.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00 0,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 22.317,9622.000,0022.000,00 454,616.000,00 454,6100.000,00 84.000,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 14.267,9615.000,0015.000,00 666,715.000,00 666,7100.000,00 85.000,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 8.050,007.000,007.000,00 0,01.000,00 0,00,00 -1.000,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.041.725,013.594.806,003.594.806,00 103,83.510.967,00 103,83.731.414,00 220.447,00

40 TEKOČI ODHODKI 997.381,151.053.183,991.118.236,44 113,21.115.259,00 106,61.192.074,00 76.815,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 223.322,38250.345,00250.345,00 140,8252.450,00 140,8352.450,00 100.000,00

4000 Plače in dodatki 185.073,01210.430,00210.430,00 147,9211.300,00 147,9311.300,00 100.000,00

400000 Osnovne plače 171.196,38196.000,00196.000,00 151,0196.000,00 151,0296.000,00 100.000,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.049,2513.100,0013.100,00 108,414.200,00 108,414.200,00 0,00

400004 Drugi dodatki 827,381.330,001.330,00 82,71.100,00 82,71.100,00 0,00

4001 Regres za letni dopust 8.350,258.365,008.365,00 100,48.400,00 100,48.400,00 0,00

400100 Regres za letni dopust 8.350,258.365,008.365,00 100,48.400,00 100,48.400,00 0,00

4002 Povračila in nadomestila 7.710,467.950,007.950,00 106,38.450,00 106,38.450,00 0,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.760,066.850,006.850,00 107,37.350,00 107,37.350,00 0,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 950,401.100,001.100,00 100,01.100,00 100,01.100,00 0,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.820,3611.100,0011.100,00 106,311.800,00 106,311.800,00 0,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opr 10.820,3611.100,0011.100,00 106,311.800,00 106,311.800,00 0,00

4004 Sredstva za nadurno delo 913,791.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

400400 Sredstva za nadurno delo 913,791.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 10.454,5111.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,011.500,00 0,00

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 10.454,5111.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,011.500,00 0,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.066,7735.550,0035.550,00 102,836.530,00 102,836.530,00 0,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.458,0017.200,0017.200,00 100,017.200,00 100,017.200,00 0,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.458,0017.200,0017.200,00 100,017.200,00 100,017.200,00 0,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.976,0114.670,0014.670,00 104,215.290,00 104,215.290,00 0,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.932,0913.500,0013.500,00 104,614.120,00 104,614.120,00 0,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.043,921.170,001.170,00 100,01.170,00 100,01.170,00 0,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 118,15130,00130,00 107,7140,00 107,7140,00 0,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 118,15130,00130,00 107,7140,00 107,7140,00 0,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 196,96200,00200,00 110,0220,00 110,0220,00 0,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 196,96200,00200,00 110,0220,00 110,0220,00 0,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

3.317,653.350,003.350,00 109,93.680,00 109,93.680,00 0,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z 3.317,653.350,003.350,00 109,93.680,00 109,93.680,00 0,00
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402 Izdatki za blago in storitve 624.593,10693.115,66735.426,00 101,2724.850,00 95,4701.665,00 -23.185,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100.674,15113.901,25113.185,00 93,7109.990,00 94,3106.674,00 -3.316,00

402000 Pisarniški material in storitve 4.728,496.050,006.050,00 100,06.050,00 100,06.050,00 0,00

402001 Čistilni material in storitve 21.344,1024.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,024.000,00 0,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.868,817.716,257.000,00 90,77.000,00 100,07.000,00 0,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.381,075.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 5.163,696.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00 0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.756,4810.500,0010.500,00 100,010.500,00 100,010.500,00 0,00

402007 Računalniške storitve 15.579,1917.000,0017.000,00 100,017.000,00 100,017.000,00 0,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.269,955.200,005.200,00 100,05.200,00 100,05.200,00 0,00

402009 Izdatki za reprezentanco 6.244,517.000,007.000,00 100,07.000,00 100,07.000,00 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 22.337,8625.435,0025.435,00 74,422.240,00 74,418.924,00 -3.316,00

4021 Posebni material in storitve 2.705,023.200,003.200,00 106,33.400,00 106,33.400,00 0,00

402100 Uniforme in službena obleka 106,75200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00 0,00

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

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.598,272.800,002.800,00 107,13.000,00 107,13.000,00 0,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 93.480,12105.874,41104.901,00 101,4106.400,00 102,3107.301,00 901,00

402200 Električna energija 30.194,5834.500,0034.500,00 102,334.500,00 102,335.300,00 800,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 41.144,7547.500,0047.500,00 101,347.500,00 101,348.100,00 600,00

402203 Voda in komunalne storitve 6.471,707.200,007.200,00 100,07.200,00 100,07.200,00 0,00

402204 Odvoz smeti 7.224,468.173,417.200,00 94,27.200,00 106,97.700,00 500,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.908,103.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.536,535.000,005.000,00 110,05.500,00 110,05.500,00 0,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,001,001,00 100,01.000,00 100,01,00 -999,00

4023 Prevozni stroški in storitve 2.219,242.340,002.340,00 100,02.340,00 100,02.340,00 0,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.331,261.600,001.600,00 100,01.600,00 100,01.600,00 0,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 420,26300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 189,46140,00140,00 100,0140,00 100,0140,00 0,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 278,26300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

4024 Izdatki za službena potovanja 1.114,031.850,001.850,00 100,01.850,00 100,01.850,00 0,00

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

402402 Stroški prevoza v državi 1.114,031.750,001.750,00 100,01.750,00 100,01.750,00 0,00

4025 Tekoče vzdrževanje 329.121,81358.300,00402.300,00 106,7402.200,00 95,0382.200,00 -20.000,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 17.630,9718.400,0018.400,00 72,313.300,00 72,313.300,00 0,00

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

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.001,007.000,007.000,00 100,07.000,00 100,07.000,00 0,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.512,367.450,007.450,00 100,07.450,00 100,07.450,00 0,00
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.349,392.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.039,934.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 294.588,16318.850,00362.850,00 109,1367.850,00 95,9347.850,00 -20.000,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 19.018,6821.920,0021.920,00 101,521.620,00 101,522.250,00 630,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.800,002.300,002.300,00 100,02.300,00 100,02.300,00 0,00

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.455,701.670,001.670,00 104,81.670,00 104,81.750,00 80,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 11.665,6812.500,0012.500,00 100,012.500,00 100,012.500,00 0,00

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

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.097,304.450,004.450,00 105,64.150,00 105,64.700,00 550,00

4027 Kazni in odškodnine 6.610,006.610,006.610,00 75,65.000,00 75,65.000,00 0,00

402799 Druge odškodnine in kazni 6.610,006.610,006.610,00 75,65.000,00 75,65.000,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 69.650,0579.120,0079.120,00 89,372.050,00 89,370.650,00 -1.400,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 862,701.920,001.920,00 96,41.850,00 96,41.850,00 0,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 496,001.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,001.250,00 100,01.250,00 100,01.250,00 0,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.665,153.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 18.446,6421.800,0021.800,00 90,819.800,00 90,819.800,00 0,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 11.553,4412.500,0012.500,00 100,012.500,00 100,012.500,00 0,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.744,142.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.561,812.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

402931 Plačila bančnih storitev 5,09100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 837,75700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00 0,00

402999 Drugi operativni odhodki 29.227,3332.350,0032.350,00 80,227.350,00 80,225.950,00 -1.400,00

403 Plačila domačih obresti 22.103,9124.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,921.414,00 0,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 22.054,2224.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,921.414,00 0,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 610,93965,00965,00 103,61.000,00 103,61.000,00 0,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 21.443,2923.400,0023.400,00 87,220.414,00 87,220.414,00 0,00

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 49,690,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 49,690,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00
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409 Rezerve 92.294,9949.808,3372.550,44 160,780.015,00 110,380.015,00 0,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,009.580,3332.322,44 407,139.000,00 120,739.000,00 0,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,009.580,3332.322,44 407,139.000,00 120,739.000,00 0,00

4091 Proračunska rezerva 91.544,7439.028,0039.028,00 102,039.815,00 102,039.815,00 0,00

409100 Proračunska rezerva 91.544,7439.028,0039.028,00 102,039.815,00 102,039.815,00 0,00

4093 Sredstva za posebne namene 750,251.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 750,251.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.209.176,101.374.398,241.368.955,79 106,41.471.337,00 106,81.462.069,00 -9.268,00

410 Subvencije 35.596,7561.150,0061.150,00 116,377.600,00 116,371.100,00 -6.500,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 1.689,931.800,001.800,00 111,12.000,00 111,12.000,00 0,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarski 1.689,931.800,001.800,00 111,12.000,00 111,12.000,00 0,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 33.906,8259.350,0059.350,00 116,475.600,00 116,469.100,00 -6.500,00

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,002.600,002.600,00 100,02.600,00 100,02.600,00 0,00

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

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 2.273,152.300,002.300,00 152,22.000,00 152,23.500,00 1.500,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30.533,6752.450,0052.450,00 116,369.000,00 116,361.000,00 -8.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 258.599,80302.574,59300.582,14 100,7302.600,00 101,3304.600,00 2.000,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 12.900,0012.900,0012.000,00 108,512.000,00 116,714.000,00 2.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 12.900,0012.900,0012.000,00 108,512.000,00 116,714.000,00 2.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.550,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.550,003.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

4119 Drugi transferi posameznikom 243.149,80286.674,59285.582,14 100,3287.600,00 100,7287.600,00 0,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 73.144,8092.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,294.000,00 0,00

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 81.092,4581.092,4580.000,00 98,780.000,00 100,080.000,00 0,00

411920 Subvencioniranje stanarin 18.005,2520.500,0020.500,00 100,020.500,00 100,020.500,00 0,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 28.121,4435.000,0035.000,00 100,035.000,00 100,035.000,00 0,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 42.785,8657.982,1457.982,14 100,058.000,00 100,058.000,00 0,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 87.852,12113.939,65110.489,65 93,4106.440,00 96,3106.440,00 0,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 87.852,12113.939,65110.489,65 93,4106.440,00 96,3106.440,00 0,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 87.852,12113.939,65110.489,65 93,4106.440,00 96,3106.440,00 0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019
(1) (2) (3) (5)/(2)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020
(4) (5)/(1)

Indeks
2019

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020
(5) (5)-(4)

Razlika

413 Drugi tekoči domači transferi 827.127,43896.734,00896.734,00 109,3984.697,00 109,3979.929,00 -4.768,00

4130 Tekoči transferi občinam 23.585,5330.540,0030.540,00 100,030.540,00 100,030.540,00 0,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 23.585,5330.540,0030.540,00 100,030.540,00 100,030.540,00 0,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.762,3731.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 27.762,3731.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 775.779,53835.194,00835.194,00 110,0923.157,00 110,0918.389,00 -4.768,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposl 509.930,52534.892,00534.892,00 100,2536.069,00 100,2536.069,00 0,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 73.067,2577.708,0077.708,00 108,083.944,00 108,083.944,00 0,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 188.541,31217.819,00217.819,00 132,5293.383,00 132,5288.615,00 -4.768,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokoj 4.240,454.775,004.775,00 204,49.761,00 204,49.761,00 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 830.501,761.145.401,771.085.791,77 83,1871.001,00 87,7952.104,00 81.103,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 830.501,761.145.401,771.085.791,77 83,1871.001,00 87,7952.104,00 81.103,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 38.020,8738.742,7638.742,76 20,73.000,00 20,78.000,00 5.000,00

420101 Nakup avtomobilov 15.228,1115.950,0015.950,00 18,83.000,00 18,83.000,00 0,00

420104 Nakup reševalnih vozil 22.792,7622.792,7622.792,76 21,90,00 21,95.000,00 5.000,00

4202 Nakup opreme 14.760,6517.192,0017.192,00 58,27.000,00 58,210.000,00 3.000,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.185,406.186,006.186,00 0,00,00 0,00,00 0,00

420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,000,00 ---0,00 ---3.000,00 3.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.575,259.506,009.506,00 21,02.000,00 21,02.000,00 0,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,001.500,001.500,00 333,35.000,00 333,35.000,00 0,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 930,82931,00931,00 0,00,00 0,00,00 0,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 930,82931,00931,00 0,00,00 0,00,00 0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 418.288,20603.525,71634.275,71 82,9399.600,00 78,9500.102,00 100.502,00

420401 Novogradnje 299.807,63452.615,71483.775,71 83,5332.600,00 78,2378.102,00 45.502,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 118.480,57150.910,00150.500,00 80,867.000,00 81,1122.000,00 55.000,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 237.311,03303.481,00214.021,00 109,7334.400,00 155,6333.000,00 -1.400,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 237.311,03303.481,00214.021,00 109,7334.400,00 155,6333.000,00 -1.400,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 34.275,0037.000,0037.000,00 27,01.000,00 27,010.000,00 9.000,00

420600 Nakup zemljišč 34.275,0037.000,0037.000,00 27,01.000,00 27,010.000,00 9.000,00

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

86.915,19144.529,30143.629,30 63,0126.001,00 63,491.002,00 -34.999,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 7.885,4725.571,0025.571,00 86,035.000,00 86,022.000,00 -13.000,00

420801 Investicijski nadzor 0,005.000,005.000,00 120,05.000,00 120,06.000,00 1.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 79.029,72113.958,30113.058,30 55,386.001,00 55,763.002,00 -22.999,00
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.666,0021.822,0021.822,00 573,653.370,00 573,6125.167,00 71.797,00

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

0,0015.202,0015.202,00 225,030.200,00 225,034.200,00 4.000,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002,002,00 ---15.000,00 ---19.000,00 4.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002,002,00 ---15.000,00 ---19.000,00 4.000,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin

0,0012.200,0012.200,00 100,012.200,00 100,012.200,00 0,00

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

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

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.666,006.620,006.620,00 ---23.170,00 ---90.967,00 67.797,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.666,006.620,006.620,00 ---23.170,00 ---90.967,00 67.797,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.666,006.620,006.620,00 ---23.170,00 ---90.967,00 67.797,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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2020
(5) (5)-(4)

Razlika

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

43.236,00 117.922,3643.236,00 268,5143.518,00 268,5116.071,00 -27.447,00

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

67.601,00 140.026,2767.601,00 203,4164.932,00 203,4137.485,00 -27.447,00

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

678.476,77 706.970,22618.866,77 99,8705.845,00 109,4677.298,00 -28.547,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
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2020
(5) (5)-(4)

Razlika

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

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

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

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

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

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6
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221 - REB2019
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Veljavni proračun
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Predlog proračuna

2020
(5) (5)-(4)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,0085.290,0085.290,00 103,288.000,00 103,288.000,00 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,0085.290,0085.290,00 103,288.000,00 103,288.000,00 0,00

500 Domače zadolževanje 0,0085.290,0085.290,00 103,288.000,00 103,288.000,00 0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,0085.290,0085.290,00 103,288.000,00 103,288.000,00 0,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 0,0085.290,0085.290,00 103,288.000,00 103,288.000,00 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 184.523,35199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,2204.071,00 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA 184.523,35199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,2204.071,00 0,00

550 Odplačila domačega dolga 184.523,35199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,2204.071,00 0,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 167.518,23182.748,00182.748,00 100,0182.748,00 100,0182.748,00 0,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 167.518,23182.748,00182.748,00 100,0182.748,00 100,0182.748,00 0,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 17.005,1217.006,0017.006,00 125,421.323,00 125,421.323,00 0,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.005,1217.006,0017.006,00 125,421.323,00 125,421.323,00 0,00

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

-71.228,00 -66.600,99-71.228,00 0,027.447,00 0,00,00 -27.447,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -114.464,00 -184.523,35-114.464,00 101,4-116.071,00 101,4-116.071,00 0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -43.236,00 -117.922,36-43.236,00 268,5-143.518,00 268,5-116.071,00 27.447,00

98.115,62XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 98.115,6298.115,62 0,00 0,00
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine 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

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

2019

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019

(1) (2) (3) (5)/(1)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020

(4) (5)/(2)

Indeks

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020

(5) (5)-(4)

Razlika

2010 Občinski svet 22.149,4833.960,0033.960,00 94,131.960,00 94,131.960,00 0,00

22.149,4801 POLITIČNI SISTEM 33.960,0033.960,00 94,131.960,00 94,131.960,00 0,00

22.149,480101 Politični sistem 33.960,0033.960,00 94,131.960,00 94,131.960,00 0,00

22.149,4801019001 Dejavnost občinskega sveta 33.960,0033.960,00 94,131.960,00 94,131.960,00 0,00

7.187,5701019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 9.500,009.500,00 79,07.500,00 79,07.500,00 0,00(N)

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

7.187,57402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 9.000,009.000,00 77,87.000,00 77,87.000,00 0,00

2.517,7901019005 Politične stranke 10.210,0010.210,00 100,010.210,00 100,010.210,00 0,00(N)

2.517,79412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

10.210,0010.210,00 100,010.210,00 100,010.210,00 0,00

7.155,4901019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,09.000,00 0,00(N)

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

7.155,49402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00

5.288,6301019014 Občinski praznik 5.250,005.250,00 100,05.250,00 100,05.250,00 0,00(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,01.250,00 100,01.250,00 0,00

4.038,63402999 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

2019

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019

(1) (2) (3) (5)/(1)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020

(4) (5)/(2)

Indeks

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020

(5) (5)-(4)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 4.576,285.070,005.070,00 98,65.000,00 98,65.000,00 0,00

4.576,2801 POLITIČNI SISTEM 5.070,005.070,00 98,65.000,00 98,65.000,00 0,00

4.576,280101 Politični sistem 5.070,005.070,00 98,65.000,00 98,65.000,00 0,00

4.576,2801019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.070,005.070,00 98,65.000,00 98,65.000,00 0,00

4.576,2801019013 Nadzorni odbor 5.070,005.070,00 98,65.000,00 98,65.000,00 0,00(N)

472,70402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 770,00770,00 90,9700,00 90,9700,00 0,00

4.103,58402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.300,004.300,00 100,04.300,00 100,04.300,00 0,00

Stran: 2 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

2019

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019

(1) (2) (3) (5)/(1)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020

(4) (5)/(2)

Indeks

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020

(5) (5)-(4)

Razlika

2030 Župan 95.493,30112.288,33135.030,44 105,6142.645,00 127,0142.645,00 0,00

55.701,0501 POLITIČNI SISTEM 62.480,0062.480,00 100,262.630,00 100,262.630,00 0,00

55.701,050101 Politični sistem 62.480,0062.480,00 100,262.630,00 100,262.630,00 0,00

55.701,0501019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.480,0062.480,00 100,262.630,00 100,262.630,00 0,00

53.819,2601019007 Plače 59.980,0059.980,00 100,360.130,00 100,360.130,00 0,00(N)

32.158,60400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,036.000,00 0,00

2.926,47400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.100,003.100,00 103,23.200,00 103,23.200,00 0,00

886,63400100 Regres za letni dopust 900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00

756,80400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 100,0850,00 100,0850,00 0,00

10.454,51400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 100,011.500,00 100,011.500,00 0,00

3.105,08401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 100,03.400,00 100,03.400,00 0,00

2.301,55401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 100,82.520,00 100,82.520,00 0,00

185,90401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 100,0210,00 100,0210,00 0,00

21,01401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 100,030,00 100,030,00 0,00

35,09401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 100,040,00 100,040,00 0,00

434,53401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

450,00450,00 106,7480,00 106,7480,00 0,00

553,09402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

1.881,7901019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00(N)

1.376,40402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

505,39402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 100,0500,00 100,0500,00 0,00

39.792,2523 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI

49.808,3372.550,44 110,380.015,00 160,780.015,00 0,00

39.792,252302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 
v primerih nesreč

40.228,0040.228,00 102,041.015,00 102,041.015,00 0,00

39.792,2523029001 Rezerva občine 40.228,0040.228,00 102,041.015,00 102,041.015,00 0,00

39.792,2523029001 Rezerva 40.228,0040.228,00 102,041.015,00 102,041.015,00 0,00(N)

39.042,00409100 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,00 102,039.815,00 102,039.815,00 0,00

750,25409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 100,01.200,00 100,01.200,00 0,00
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0,002303 Splošna proračunska rezervacija 9.580,3332.322,44 120,739.000,00 407,139.000,00 0,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 9.580,3332.322,44 120,739.000,00 407,139.000,00 0,00

0,0023039001 Rezervacije 9.580,3332.322,44 120,739.000,00 407,139.000,00 0,00(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 9.580,3332.322,44 120,739.000,00 407,139.000,00 0,00

Stran: 4 od 28
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2040 Uprava 396.013,79461.125,00461.125,00 119,8448.600,00 119,8552.230,00 103.630,00

396.013,7906 LOKALNA SAMOUPRAVA 461.125,00461.125,00 119,8448.600,00 119,8552.230,00 103.630,00

10.403,670601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni

25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,025.000,00 0,00

10.403,6706019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,025.000,00 0,00

10.403,6706019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,025.000,00 0,00(N)

10.403,67410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,0025.000,00 100,025.000,00 100,025.000,00 0,00

385.610,120603 Dejavnost občinske uprave 436.125,00436.125,00 120,9423.600,00 120,9527.230,00 103.630,00

238.098,6906039001 Administracija občinske uprave 267.255,00267.255,00 137,9268.580,00 137,9368.580,00 100.000,00

205.683,9206039002 Plače 227.765,00227.765,00 101,3230.700,00 101,3230.700,00 0,00(N)

139.037,78400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 100,0160.000,00 100,0160.000,00 0,00

10.122,78400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 110,011.000,00 110,011.000,00 0,00

827,38400004 Drugi dodatki 1.330,001.330,00 82,71.100,00 82,71.100,00 0,00

7.463,62400100 Regres za letni dopust 7.465,007.465,00 100,57.500,00 100,57.500,00 0,00

6.003,26400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 108,36.500,00 108,36.500,00 0,00

950,40400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 100,01.100,00 100,01.100,00 0,00

10.820,36400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

11.100,0011.100,00 106,311.800,00 106,311.800,00 0,00

913,79400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

14.352,92401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 100,013.800,00 100,013.800,00 0,00

10.630,54401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.000,0011.000,00 105,511.600,00 105,511.600,00 0,00

858,02401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 100,0960,00 100,0960,00 0,00

97,14401200 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 110,0110,00 110,0110,00 0,00

161,87401300 Prispevek za starševsko varstvo 160,00160,00 112,5180,00 112,5180,00 0,00

2.883,12401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

2.900,002.900,00 110,33.200,00 110,33.200,00 0,00

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

560,94402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 100,0750,00 100,0750,00 0,00
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2.219,2406039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 100,02.340,00 100,02.340,00 0,00(N)

1.331,26402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 100,01.600,00 100,01.600,00 0,00

420,26402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

189,46402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 100,0140,00 100,0140,00 0,00

278,26402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

6.610,0006039007 Kazni in odškodnine 6.610,006.610,00 75,65.000,00 75,65.000,00 0,00(N)

6.610,00402799 Druge odškodnine in kazni 6.610,006.610,00 75,65.000,00 75,65.000,00 0,00

2.519,1106039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna 
inšpekcija

2.540,002.540,00 100,02.540,00 100,02.540,00 0,00(N)

2.519,11413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 100,02.540,00 100,02.540,00 0,00

2.632,2906039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - 
komunalna inšpekcija

4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00(N)

2.632,29413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00

18.434,1306039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - 
urbanistično svetovanje

24.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,024.000,00 0,00(N)

18.434,13413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 24.000,0024.000,00 100,024.000,00 100,024.000,00 0,00

0,0006039023 Plače delavcev skupne občinske uprave - SOU 
Mozirje

0,000,00 ---0,00 ---100.000,00 100.000,00(N)

0,00400000 Osnovne plače 0,000,00 ---0,00 ---100.000,00 100.000,00

147.511,4306039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprave

168.870,00168.870,00 94,0155.020,00 94,0158.650,00 3.630,00

2.705,0206039009 Posebni material in storitve 3.200,003.200,00 106,33.400,00 106,33.400,00 0,00(N)

106,75402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 100,0200,00 100,0200,00 0,00

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

2.598,27402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.800,002.800,00 107,13.000,00 107,13.000,00 0,00
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16.663,5206039010 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije

20.000,0020.000,00 102,520.500,00 102,520.500,00 0,00(N)

4.419,17402200 Električna energija 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00 0,00

2.039,81402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00

1.363,12402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

902,18402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

2.402,71402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

5.536,53402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,005.000,00 110,05.500,00 110,05.500,00 0,00

16.828,6306039011 Tekoče vzdrževanje 18.700,0018.700,00 72,713.600,00 72,713.600,00 0,00(N)

8.948,41402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.400,008.400,00 39,33.300,00 39,33.300,00 0,00

1.847,65402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 100,02.300,00 100,02.300,00 0,00

1.349,39402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

3.039,93402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00

1.643,25402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

2.748,6006039012 Najemnine in zakupnine 3.820,003.820,00 116,53.820,00 116,54.450,00 630,00(N)

1.455,70402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 104,81.670,00 104,81.750,00 80,00

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

1.292,90402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.150,001.150,00 147,81.150,00 147,81.700,00 550,00

31.986,0206039013 Drugi operativni stroški 34.950,0034.950,00 100,034.950,00 100,034.950,00 0,00(N)

390,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,001.150,00 100,01.150,00 100,01.150,00 0,00

496,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

2.665,15402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

11.553,44402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih

12.500,0012.500,00 100,012.500,00 100,012.500,00 0,00

1.744,14402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00

2.561,81402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 
promet

2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

5,09402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

837,75402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00 0,00

11.732,64402999 Drugi operativni odhodki 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00 0,00
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16.297,5506039017 Nakup opreme 19.450,0019.450,00 66,810.000,00 66,813.000,00 3.000,00(N)

15.228,11420101 Nakup avtomobilov 15.950,0015.950,00 18,83.000,00 18,83.000,00 0,00

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,00 ---0,00 ---3.000,00 3.000,00

1.069,44420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 333,35.000,00 333,35.000,00 0,00

60.282,0906039018 Pisarniški in splošni material 68.750,0068.750,00 100,068.750,00 100,068.750,00 0,00(N)

4.728,49402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.050,00 100,05.050,00 100,05.050,00 0,00

10.419,54402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00 0,00

3.615,66402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00

2.381,07402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

5.163,69402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00 0,00

10.756,48402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 100,010.500,00 100,010.500,00 0,00

15.579,19402007 Računalniške storitve 17.000,0017.000,00 100,017.000,00 100,017.000,00 0,00

1.781,20402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 100,01.700,00 100,01.700,00 0,00

4.868,11402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

988,66402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00
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2050 Urad za gospodarstvo 873.222,98943.223,30942.323,30 91,1839.214,00 91,0858.216,00 19.002,00

26.736,4111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO

40.000,0039.100,00 162,763.600,00 159,063.600,00 0,00

500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 100,010.900,00 100,010.900,00 0,00

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

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

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

500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 100,05.900,00 100,05.900,00 0,00

500,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00(N)

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

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

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00
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0,0011039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

1.800,001.800,00 100,01.800,00 100,01.800,00 0,00

26.236,411104 Gozdarstvo 26.400,0025.500,00 196,150.000,00 189,450.000,00 0,00

26.236,4111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 26.400,0025.500,00 196,150.000,00 189,450.000,00 0,00

26.236,4111049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 26.400,0025.500,00 196,150.000,00 189,450.000,00 0,00(N)

25.336,41420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.500,0025.500,00 196,150.000,00 196,150.000,00 0,00

900,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 900,000,00 ---0,00 0,00,00 0,00

619.798,9813 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

664.460,30664.460,30 105,2679.200,00 105,2699.202,00 20.002,00

619.798,981302 Cestni promet in infrastruktura 664.460,30664.460,30 105,2679.200,00 105,2699.202,00 20.002,00

346.752,0313029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 366.700,00410.700,00 103,7445.700,00 116,1425.700,00 -20.000,00

283.410,7613029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 306.000,00350.000,00 94,3350.000,00 107,8330.000,00 -20.000,00(N)

283.410,76402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 306.000,00350.000,00 94,3350.000,00 107,8330.000,00 -20.000,00

9.287,2713029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 150,015.000,00 150,015.000,00 0,00(N)

9.287,27402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 150,015.000,00 150,015.000,00 0,00

54.054,0013029003 Sanacija cest po neurjih 47.000,0047.000,00 148,970.000,00 148,970.000,00 0,00(N)

52.502,74409100 Proračunska rezerva 0,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00

1.551,26420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 47.000,0047.000,00 148,970.000,00 148,970.000,00 0,00

0,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 3.000,003.000,00 333,310.000,00 333,310.000,00 0,00(N)

0,00420401 Novogradnje 3.000,003.000,00 333,310.000,00 333,310.000,00 0,00

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

0,00402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 100,0700,00 100,0700,00 0,00
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259.219,1813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 283.260,30239.260,30 110,1223.500,00 93,0263.502,00 40.002,00

141.710,9913029014 Modernizacija in posodobitev občinskih cest 159.460,0070.000,00 185,7120.000,00 81,5130.000,00 10.000,00(N)

141.710,99420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 159.460,0070.000,00 185,7120.000,00 81,5130.000,00 10.000,00

72.010,4213029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 72.101,5072.101,50 26,417.000,00 26,419.000,00 2.000,00(N)

65.208,92420401 Novogradnje 65.300,0065.300,00 26,015.000,00 26,017.000,00 2.000,00

6.801,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.801,506.801,50 29,42.000,00 29,42.000,00 0,00

8.723,0013029068 Krožišče GAJ Mozirje 8.726,008.726,00 0,00,00 0,00,00 0,00(N)

0,00420401 Novogradnje 1,001,00 0,00,00 0,00,00 0,00

8.723,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.725,008.725,00 0,00,00 0,00,00 0,00

0,0013029075 Cesta Lepa Njiva 1,001,00 0,00,00 0,00,00 0,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1,001,00 0,00,00 0,00,00 0,00

0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 1,001,00 ---10.000,00 ---10.000,00 0,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1,001,00 ---10.000,00 ---10.000,00 0,00

15.143,9713029077 Parkirišča 15.640,0028.300,00 151,933.000,00 274,943.000,00 10.000,00(N)

2.804,40402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.300,003.300,00 90,93.000,00 90,93.000,00 0,00

12.339,57420401 Novogradnje 12.340,0025.000,00 160,030.000,00 324,240.000,00 10.000,00

0,0013029078 Krožišče Soteska 0,000,00 ---2.000,00 ---2,00 -1.998,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---1.000,00 ---1,00 -999,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---1.000,00 ---1,00 -999,00

0,0013029079 Most Ljubija 5.700,0020.000,00 100,01.000,00 350,920.000,00 19.000,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.700,0020.000,00 100,01.000,00 350,920.000,00 19.000,00

21.630,8013029080 Krožišče Šola 21.630,8021.630,80 74,015.000,00 74,016.000,00 1.000,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---15.000,00 ---16.000,00 1.000,00

21.630,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.630,8021.630,80 0,00,00 0,00,00 0,00

0,0013029081 Cesta Mlinska pot 0,000,00 ---7.000,00 ---7.000,00 0,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---7.000,00 ---7.000,00 0,00
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0,0013129011 Cesta - krajinski park Golte 0,0018.500,00 100,018.500,00 ---18.500,00 0,00(N)

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

13.827,7713029004 Cestna razsvetljava 14.500,0014.500,00 69,010.000,00 69,010.000,00 0,00

13.827,7713029073 JR menjava svetilk 14.500,0014.500,00 69,010.000,00 69,010.000,00 0,00(N)

13.827,77420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.500,0014.500,00 69,010.000,00 69,010.000,00 0,00

204.583,6814 GOSPODARSTVO 214.398,00214.398,00 34,575.000,00 34,574.000,00 -1.000,00

2.273,151402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 2.300,002.300,00 152,22.000,00 152,23.500,00 1.500,00

2.273,1514029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 2.300,002.300,00 152,22.000,00 152,23.500,00 1.500,00

2.273,1514029003 Promocija občine Mozirje 2.300,002.300,00 152,22.000,00 152,23.500,00 1.500,00(N)

2.273,15410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih 
aktivnosti

2.300,002.300,00 152,22.000,00 152,23.500,00 1.500,00

202.310,531403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 212.098,00212.098,00 33,273.000,00 33,270.500,00 -2.500,00

202.310,5314039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 212.098,00212.098,00 33,273.000,00 33,270.500,00 -2.500,00

33.630,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 41.450,0041.450,00 33,814.000,00 33,814.000,00 0,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00

20.130,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 27.450,0027.450,00 0,00,00 0,00,00 0,00

9.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

0,0014039002 Promocija turizma 0,000,00 ---44.000,00 ---36.000,00 -8.000,00(N)

0,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,000,00 ---44.000,00 ---36.000,00 -8.000,00

168.680,5314139009 Turistična infrastruktura 170.648,00170.648,00 3,810.000,00 3,86.500,00 -3.500,00(N)

13.194,56402099 Drugi splošni material in storitve 13.195,0013.195,00 49,310.000,00 49,36.500,00 -3.500,00

6.185,40420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.186,006.186,00 0,00,00 0,00,00 0,00

7.505,81420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.506,007.506,00 0,00,00 0,00,00 0,00

930,82420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 931,00931,00 0,00,00 0,00,00 0,00

139.776,79420401 Novogradnje 139.780,00139.780,00 0,00,00 0,00,00 0,00

1.087,15420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.050,003.050,00 0,00,00 0,00,00 0,00
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0,0014139010 Kolesarske povezave 0,000,00 ---5.000,00 ---14.000,00 9.000,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---5.000,00 ---14.000,00 9.000,00

22.103,9122 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,921.414,00 0,00

22.103,912201 Servisiranje javnega dolga 24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,921.414,00 0,00

22.103,9122019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje

24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,921.414,00 0,00

22.103,9122019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje

24.365,0024.365,00 87,921.414,00 87,921.414,00 0,00(N)

610,93403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim 
bankam

965,00965,00 103,61.000,00 103,61.000,00 0,00

21.443,29403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim 
bankam

23.400,0023.400,00 87,220.414,00 87,220.414,00 0,00

49,69403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim 
finančnim institucijam

0,000,00 ---0,00 ---0,00 0,00
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2060 Urad za okolje in prostor 281.199,98513.858,51497.458,85 111,1512.050,00 107,6552.652,00 40.602,00

22.395,8907 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

24.251,0024.251,00 120,629.250,00 120,629.250,00 0,00

22.395,890703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 24.251,0024.251,00 120,629.250,00 120,629.250,00 0,00

3.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč

4.150,004.150,00 100,04.150,00 100,04.150,00 0,00

3.000,0007039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne 
odgovornosti

4.150,004.150,00 100,04.150,00 100,04.150,00 0,00(N)

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

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

3.600,003.600,00 100,03.600,00 100,03.600,00 0,00

19.395,8907039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.101,0020.101,00 124,925.100,00 124,925.100,00 0,00

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,013.600,00 0,00(N)

13.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,013.600,00 0,00

5.795,8907039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 100,06.500,00 100,06.500,00 0,00(N)

5.795,89412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

6.500,006.500,00 100,06.500,00 100,06.500,00 0,00

0,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 1,001,00 ---5.000,00 ---5.000,00 0,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

1,001,00 ---5.000,00 ---5.000,00 0,00

78.106,7815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

276.708,92276.708,92 127,9352.700,00 127,9353.802,00 1.102,00

27.977,151502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 225.208,92225.208,92 121,8246.200,00 121,8274.302,00 28.102,00

1.337,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 100,015.200,00 100,015.200,00 0,00

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

0,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki 
so v lasti države ali občin

12.200,0012.200,00 100,012.200,00 100,012.200,00 0,00
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0,0015029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00(N)

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

1.337,5015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno 
storitev

2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00(N)

1.337,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00

26.639,6515029002 Ravnanje z odpadno vodo 210.007,92210.007,92 123,4230.000,00 123,4259.101,00 29.101,00

18.720,1815029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 174.107,92174.107,92 139,6210.000,00 139,6243.101,00 33.101,00(N)

0,00420401 Novogradnje 149.707,92149.707,92 146,4185.600,00 146,4219.101,00 33.501,00

1.201,04420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 220,05.000,00 220,011.000,00 6.000,00

2.987,19420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.400,004.400,00 22,74.400,00 22,71.000,00 -3.400,00

5.988,81420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,005.000,00 20,05.000,00 20,01.000,00 -4.000,00

0,00420801 Investicijski nadzor 5.000,005.000,00 120,05.000,00 120,06.000,00 1.000,00

8.543,14420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 100,05.000,00 100,05.000,00 0,00

0,0015029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za 
obremenjevanje voda

10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00(N)

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

2.078,3615029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 2.100,002.100,00 47,61.000,00 47,61.000,00 0,00(N)

2.078,36420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.100,002.100,00 47,61.000,00 47,61.000,00 0,00

3.782,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 3.800,003.800,00 26,31.000,00 26,31.000,00 0,00(N)

3.782,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.800,003.800,00 26,31.000,00 26,31.000,00 0,00

428,5815029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih 
sistemov

3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00(N)

428,58420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

1.630,5315029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 17.000,0017.000,00 5,95.000,00 5,91.000,00 -4.000,00(N)

1.630,53420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.000,0017.000,00 5,95.000,00 5,91.000,00 -4.000,00

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 1,001,00 100,01.000,00 100,01,00 -999,00

0,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1,001,00 100,01.000,00 100,01,00 -999,00(N)

0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1,001,00 100,01.000,00 100,01,00 -999,00

Stran: 15 od 28



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

221 - REB2019

Sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

Veljavni proračun

2019

226 - RE011

Realizacija

1-11-2019

(1) (2) (3) (5)/(1)

Indeks

223 - PR2020

Osnutek proračuna

2020

(4) (5)/(2)

Indeks

225 - PR2020

Predlog proračuna

2020

(5) (5)-(4)

Razlika

49.231,151504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 50.000,0050.000,00 156,0105.000,00 156,078.000,00 -27.000,00

49.231,1515049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 50.000,0050.000,00 156,0105.000,00 156,078.000,00 -27.000,00

49.231,1515049002 Sanacija plazov 49.000,0049.000,00 142,980.000,00 142,970.000,00 -10.000,00(N)

49.231,15420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 49.000,0049.000,00 142,980.000,00 142,970.000,00 -10.000,00

0,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1.000,001.000,00 800,025.000,00 800,08.000,00 -17.000,00(N)

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

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---25.000,00 ---8.000,00 -17.000,00

898,481506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

898,4815069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

898,4815069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00(N)

898,48411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

180.697,3116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

212.898,59196.498,93 86,3130.100,00 79,7169.600,00 39.500,00

12.361,811602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

27.500,0027.500,00 158,243.500,00 158,243.500,00 0,00

5.385,4116029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.500,009.500,00 142,113.500,00 142,113.500,00 0,00

1.896,6616029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 6.000,006.000,00 166,710.000,00 166,710.000,00 0,00(N)

1.896,66420800 Študija o izvedljivosti projekta 6.000,006.000,00 166,710.000,00 166,710.000,00 0,00

3.488,7516129001 Vodenje katastra gospodarske javne 
infrastrukture

3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00(N)

3.488,75402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00

6.976,4016029003 Prostorsko načrtovanje 18.000,0018.000,00 166,730.000,00 166,730.000,00 0,00

1.976,4016029006 Prostorsko načrtovanje 13.000,0013.000,00 230,830.000,00 230,830.000,00 0,00(N)

1.976,40420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.000,0013.000,00 230,830.000,00 230,830.000,00 0,00
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5.000,0016029016 Komunalni prispevek-vračilo 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00 0,00(N)

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 0,00,00 0,00,00 0,00

75.903,431603 Komunalna dejavnost 88.242,1473.532,14 141,173.750,00 117,6103.750,00 30.000,00

45.766,2116039001 Oskrba z vodo 55.510,0040.800,00 174,041.000,00 127,971.000,00 30.000,00

5.072,6016039003 Vodovod Lepa Njiva 5.800,005.800,00 103,56.000,00 103,56.000,00 0,00(N)

1.689,93410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim 
izvajalcem gospodarskih javnih služb

1.800,001.800,00 111,12.000,00 111,12.000,00 0,00

3.382,67420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,04.000,00 0,00

40.693,6116039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 49.710,0035.000,00 185,735.000,00 130,865.000,00 30.000,00(N)

40.693,61420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.710,0035.000,00 185,735.000,00 130,865.000,00 30.000,00

7.416,4616039003 Objekti za rekreacijo 7.582,147.582,14 100,27.600,00 100,27.600,00 0,00

7.416,4616039008 Objekti za rekreacijo in ureditev okolice 7.582,147.582,14 100,27.600,00 100,27.600,00 0,00(N)

2.092,91402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

5.323,55411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.082,146.082,14 100,36.100,00 100,36.100,00 0,00

5.117,7316039004 Praznično urejanje naselij 5.150,005.150,00 100,05.150,00 100,05.150,00 0,00

5.117,7316039013 Praznična okrasitev naselij 5.150,005.150,00 100,05.150,00 100,05.150,00 0,00(N)

5.117,73402999 Drugi operativni odhodki 5.150,005.150,00 100,05.150,00 100,05.150,00 0,00

17.603,0316039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00 0,00

17.603,0316039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00 0,00(N)

17.603,03402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 100,020.000,00 100,020.000,00 0,00

3.290,541605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.766,255.050,00 100,05.050,00 87,65.050,00 0,00

3.290,5416059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.766,255.050,00 100,05.050,00 87,65.050,00 0,00

3.253,1516059003 Upravljanje stanovanj 3.716,253.000,00 100,03.000,00 80,73.000,00 0,00(N)

3.253,15402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.716,253.000,00 100,03.000,00 80,73.000,00 0,00
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37,3916059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 100,01.050,00 100,01.050,00 0,00(N)

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

37,39402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 100,0450,00 100,0450,00 0,00

0,0016059005 Investicijsko vzdrževanje 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00(N)

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

89.141,531606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno 
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

91.390,2090.416,79 19,17.800,00 18,917.300,00 9.500,00

54.866,5316069001 Urejanje občinskih zemljišč 55.390,2054.416,79 13,46.800,00 13,27.300,00 500,00

4.544,6516069001 Pokopališče Mozirje 4.773,413.800,00 113,23.800,00 90,14.300,00 500,00(N)

121,64402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

896,88402200 Električna energija 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00

178,36402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 100,0250,00 100,0250,00 0,00

2.973,41402204 Odvoz smeti 2.973,412.000,00 125,02.000,00 84,12.500,00 500,00

127,48402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00

246,88402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 100,0300,00 100,0300,00 0,00

2.205,0916069002 Pokopališče Šmihel 2.500,002.500,00 100,02.500,00 100,02.500,00 0,00(N)

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

2.077,60402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 100,02.200,00 100,02.200,00 0,00

127,49402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 100,0150,00 100,0150,00 0,00

48.116,7916169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 48.116,7948.116,79 1,0500,00 1,0500,00 0,00(N)

48.116,79420401 Novogradnje 48.116,7948.116,79 1,0500,00 1,0500,00 0,00

34.275,0016069002 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 27,81.000,00 27,810.000,00 9.000,00

34.275,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 36.000,0036.000,00 27,81.000,00 27,810.000,00 9.000,00(N)

34.275,00420600 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 27,81.000,00 27,810.000,00 9.000,00
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2070 Urad za splošne zadeve 1.369.069,201.525.280,861.519.838,41 104,51.531.498,00 104,21.588.711,00 57.213,00

1.635,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 100,03.070,00 100,03.070,00 0,00

1.635,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 100,03.070,00 100,03.070,00 0,00

1.635,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 100,03.070,00 100,03.070,00 0,00

400,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00(N)

400,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 100,0900,00 100,0900,00 0,00

1.235,0005029002 Izobraževalno središče 2.170,002.170,00 100,02.170,00 100,02.170,00 0,00(N)

1.235,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 100,02.170,00 100,02.170,00 0,00

86.770,3617 ZDRAVSTVENO VARSTVO 94.312,7694.312,76 55,146.000,00 55,152.000,00 6.000,00

54.233,841702 Primarno zdravstvo 54.312,7654.312,76 22,16.000,00 22,112.000,00 6.000,00

54.233,8417029001 Dejavnost zdravstvenih domov 54.312,7654.312,76 22,16.000,00 22,112.000,00 6.000,00

13.111,3617029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 13.120,0013.120,00 53,45.000,00 53,47.000,00 2.000,00(N)

13.111,36420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.120,0013.120,00 53,45.000,00 53,47.000,00 2.000,00

41.122,4817029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 41.192,7641.192,76 12,11.000,00 12,15.000,00 4.000,00(N)

22.792,76420104 Nakup reševalnih vozil 22.792,7622.792,76 21,90,00 21,95.000,00 5.000,00

18.329,72420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.400,0018.400,00 0,01.000,00 0,00,00 -1.000,00

32.536,521707 Drugi programi na področju zdravstva 40.000,0040.000,00 100,040.000,00 100,040.000,00 0,00

27.762,3717079001 Nujno zdravstveno varstvo 31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,00

27.762,3717079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,00(N)

27.762,37413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki 
ga plačujejo občine

31.000,0031.000,00 100,031.000,00 100,031.000,00 0,00

4.774,1517079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,09.000,00 0,00

4.774,1517079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,09.000,00 0,00(N)

4.774,15411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 100,09.000,00 100,09.000,00 0,00
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254.630,0218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

311.750,19308.850,19 83,9275.521,00 83,1259.195,00 -16.326,00

8.915,681802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

8.915,6818029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

1.250,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00(N)

1.250,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

7.665,6818029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00(N)

7.665,68402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 100,08.500,00 100,08.500,00 0,00

151.518,681803 Programi v kulturi 203.432,00201.732,00 106,4231.021,00 105,5214.695,00 -16.326,00

119.008,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 143.810,00143.810,00 118,1172.090,00 118,1169.764,00 -2.326,00

73.475,0018039001 Plače in prispevki v knjižnici 88.170,0088.170,00 123,5108.850,00 123,5108.850,00 0,00(N)

60.928,30413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenim

73.114,0073.114,00 120,387.967,00 120,387.967,00 0,00

11.605,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 
delodajalcev

13.926,0013.926,00 138,719.310,00 138,719.310,00 0,00

941,70413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

1.130,001.130,00 139,21.573,00 139,21.573,00 0,00

37.500,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 45.000,0045.000,00 111,352.600,00 111,350.090,00 -2.510,00(N)

37.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

45.000,0045.000,00 111,352.600,00 111,350.090,00 -2.510,00

8.033,0018039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 101,99.640,00 101,99.824,00 184,00(N)

8.033,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 101,99.640,00 101,99.824,00 184,00

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

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,01.000,00 0,00
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20.281,0018039003 Ljubiteljska kultura 21.501,0019.801,00 95,618.931,00 88,118.931,00 0,00

1.215,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 100,02.430,00 100,02.430,00 0,00(N)

1.215,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

2.430,002.430,00 100,02.430,00 100,02.430,00 0,00

14.566,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 14.570,0012.870,00 93,212.000,00 82,412.000,00 0,00(N)

14.566,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

14.570,0012.870,00 93,212.000,00 82,412.000,00 0,00

4.500,0018039007 Godba 4.501,004.501,00 100,04.501,00 100,04.501,00 0,00(N)

4.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00 0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001,00 100,01,00 100,01,00 0,00

12.229,6818039005 Drugi programi v kulturi 38.121,0038.121,00 68,240.000,00 68,226.000,00 -14.000,00

8.682,5618039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00(N)

8.682,56402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,010.000,00 0,00

3.547,1218039009 Knjižnica Mozirje - investicija 28.120,0028.120,00 7,120.000,00 7,12.000,00 -18.000,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 14.570,0014.570,00 6,910.000,00 6,91.000,00 -9.000,00

3.547,12420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.550,0013.550,00 7,410.000,00 7,41.000,00 -9.000,00

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 1,001,00 ---10.000,00 ---14.000,00 4.000,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

1,001,00 ---10.000,00 ---14.000,00 4.000,00

94.195,661805 Šport in prostočasne aktivnosti 98.318,1997.118,19 35,534.500,00 35,134.500,00 0,00

93.217,2618059001 Programi športa 93.818,1992.618,19 32,430.000,00 32,030.000,00 0,00

60.992,0718059005 Ureditev igrišč 61.000,0061.000,00 1,61.000,00 1,61.000,00 0,00(N)

60.992,07420402 Rekonstrukcije in adaptacije 61.000,0061.000,00 1,61.000,00 1,61.000,00 0,00

31.225,1918059006 Dotacija Športnim društvom 31.218,1930.018,19 93,328.000,00 89,728.000,00 0,00(N)

6.001,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,06.000,00 100,06.000,00 0,00

25.224,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

25.218,1924.018,19 91,622.000,00 87,222.000,00 0,00
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0,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 100,00100,00 0,00,00 0,00,00 0,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

100,00100,00 0,00,00 0,00,00 0,00

1.000,0018059011 Maratoni 1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00 0,00(N)

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

1.500,001.500,00 66,71.000,00 66,71.000,00 0,00

978,4018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00 0,00

978,4018059010 Sofinanciranje programov za mladino 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00 0,00(N)

978,40411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,04.500,00 0,00

863.850,3719 IZOBRAŽEVANJE 936.735,00936.735,00 117,01.030.598,00 117,01.096.137,00 65.539,00

553.443,251902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 569.323,00569.323,00 109,9625.686,00 109,9625.686,00 0,00

553.443,2519029001 Vrtci 569.323,00569.323,00 109,9625.686,00 109,9625.686,00 0,00

553.443,2519029001 Plače in prispevki - Vrtci 569.323,00569.323,00 109,9625.686,00 109,9625.686,00 0,00(N)

28.121,44411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev

35.000,0035.000,00 100,035.000,00 100,035.000,00 0,00

411.441,60413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenim

416.823,00416.823,00 96,8403.261,00 96,8403.261,00 0,00

56.190,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 
delodajalcev

57.480,0057.480,00 100,757.888,00 100,757.888,00 0,00

54.816,46413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

56.885,0056.885,00 214,1121.799,00 214,1121.799,00 0,00

2.873,75413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

3.135,003.135,00 246,87.738,00 246,87.738,00 0,00
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237.262,321903 Primarno in sekundarno izobraževanje 275.412,00275.412,00 136,7310.912,00 136,7376.451,00 65.539,00

222.914,1219039001 Osnovno šolstvo 257.712,00257.712,00 136,0280.512,00 136,0350.512,00 70.000,00

38.076,6019039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.692,0045.692,00 100,645.962,00 100,645.962,00 0,00(N)

33.083,30413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenim

39.700,0039.700,00 99,739.586,00 99,739.586,00 0,00

4.568,30413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 
delodajalcev

5.482,005.482,00 108,15.926,00 108,15.926,00 0,00

425,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

510,00510,00 88,2450,00 88,2450,00 0,00

81.347,7019039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 96.950,0096.950,00 179,3103.850,00 179,3173.850,00 70.000,00(N)

77.916,70413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

93.500,0093.500,00 100,493.850,00 100,493.850,00 0,00

3.431,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.450,003.450,00 ---10.000,00 ---80.000,00 70.000,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

102.263,7819039012 Športna dvorana Mozirje 111.570,00111.570,00 114,0127.200,00 114,0127.200,00 0,00(N)

10.924,56402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,012.000,00 0,00

6.792,62402200 Električna energija 7.500,007.500,00 100,07.500,00 100,07.500,00 0,00

38.594,08402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 45.000,0045.000,00 100,045.000,00 100,045.000,00 0,00

2.837,31402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 100,03.300,00 100,03.300,00 0,00

1.271,27402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,01.500,00 0,00

4.372,35402504 Zavarovalne premije za objekte 4.400,004.400,00 100,04.400,00 100,04.400,00 0,00

3.106,03402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00

34.365,56420401 Novogradnje 34.370,0034.370,00 145,550.000,00 145,550.000,00 0,00

1.226,0419039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.000,002.000,00 100,02.000,00 100,02.000,00 0,00(N)

482,88402200 Električna energija 0,000,00 ---0,00 ---800,00 800,00

510,86402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,000,00 ---0,00 ---600,00 600,00

232,30402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 30,02.000,00 30,0600,00 -1.400,00
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14.348,2019039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 146,630.400,00 146,625.939,00 -4.461,00

11.750,0019039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0014.100,00 158,426.800,00 158,422.339,00 -4.461,00(N)

11.750,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

14.100,0014.100,00 103,116.800,00 103,114.542,00 -2.258,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 ---10.000,00 ---7.797,00 -2.203,00

2.598,2019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola 
Ljubljana

3.600,003.600,00 100,03.600,00 100,03.600,00 0,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 100,0100,00 100,0100,00 0,00

2.598,20413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

3.500,003.500,00 100,03.500,00 100,03.500,00 0,00

73.144,801906 Pomoči šolajočim 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,294.000,00 0,00

73.144,8019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,294.000,00 0,00

73.144,8019069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,294.000,00 0,00(N)

73.144,80411900 Regresiranje prevozov v šolo 92.000,0092.000,00 102,294.000,00 102,294.000,00 0,00

162.183,4520 SOCIALNO VARSTVO 179.412,91176.870,46 100,8176.309,00 99,4178.309,00 2.000,00

12.900,002002 Varstvo otrok in družine 12.900,0012.000,00 116,712.000,00 108,514.000,00 2.000,00

12.900,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 12.900,0012.000,00 116,712.000,00 108,514.000,00 2.000,00

12.900,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 12.900,0012.000,00 116,712.000,00 108,514.000,00 2.000,00(N)

12.900,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 12.900,0012.000,00 116,712.000,00 108,514.000,00 2.000,00
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149.283,452004 Izvajanje programov socialnega varstva 166.512,91164.870,46 99,7164.309,00 98,7164.309,00 0,00

7.891,2220049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 100,09.409,00 100,09.409,00 0,00

7.891,2220049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 100,09.409,00 100,09.409,00 0,00(N)

4.477,32413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in 
druge izdatke zaposlenim

5.255,005.255,00 100,05.255,00 100,05.255,00 0,00

703,95413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 
delodajalcev

820,00820,00 100,0820,00 100,0820,00 0,00

2.709,95413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in 
storitve

3.334,003.334,00 100,03.334,00 100,03.334,00 0,00

112.603,7320049003 Socialno varstvo starih 118.192,45117.100,00 100,0117.100,00 99,1117.100,00 0,00

81.092,4520049003 Socialno varstvo starih 81.092,4580.000,00 100,080.000,00 98,780.000,00 0,00(N)

81.092,45411909 Regresiranje oskrbe v domovih 81.092,4580.000,00 100,080.000,00 98,780.000,00 0,00

30.411,2820049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,036.000,00 0,00(N)

30.411,28411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 36.000,0036.000,00 100,036.000,00 100,036.000,00 0,00

1.100,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 1.100,001.100,00 100,01.100,00 100,01.100,00 0,00(N)

1.100,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,001.100,00 100,01.100,00 100,01.100,00 0,00

20.555,2520049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 23.500,0023.500,00 100,023.500,00 100,023.500,00 0,00

18.005,2520049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 20.500,0020.500,00 100,020.500,00 100,020.500,00 0,00(N)

18.005,25411920 Subvencioniranje stanarin 20.500,0020.500,00 100,020.500,00 100,020.500,00 0,00

2.550,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00(N)

2.550,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 100,03.000,00 100,03.000,00 0,00

8.233,2520049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 15.411,4614.861,46 96,214.300,00 92,814.300,00 0,00

8.233,2520049011 Humanitarna in druga društva 15.411,4614.861,46 96,214.300,00 92,814.300,00 0,00(N)

1.800,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 100,02.300,00 100,02.300,00 0,00

6.433,25412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam

13.111,4612.561,46 95,512.000,00 91,512.000,00 0,00
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3.041.725,013.594.806,003.594.806,00 103,83.510.967,00 103,8Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 3.731.414,00 220.447,00
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2050 Urad za gospodarstvo 129.911,43141.722,00141.722,00 103,1146.039,00 103,1146.039,00 0,00

0,0013 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00 0,00

0,001302 Cestni promet in infrastruktura 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00 0,00

0,0013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00 0,00(N)

0,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni 
krediti

0,000,00 ---4.317,00 ---4.317,00 0,00

129.911,4322 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 141.722,00141.722,00 100,0141.722,00 100,0141.722,00 0,00

129.911,432201 Servisiranje javnega dolga 141.722,00141.722,00 100,0141.722,00 100,0141.722,00 0,00

129.911,4322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje

141.722,00141.722,00 100,0141.722,00 100,0141.722,00 0,00

129.911,4322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje

141.722,00141.722,00 100,0141.722,00 100,0141.722,00 0,00(N)

129.911,43550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni 
krediti

141.722,00141.722,00 100,0141.722,00 100,0141.722,00 0,00
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2060 Urad za okolje in prostor 54.611,9258.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,058.032,00 0,00

54.611,9215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,058.032,00 0,00

54.611,921502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,058.032,00 0,00

54.611,9215029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,058.032,00 0,00

54.611,9215029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 100,058.032,00 100,058.032,00 0,00(N)

37.606,80550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni 
krediti

41.026,0041.026,00 100,041.026,00 100,041.026,00 0,00

17.005,12550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni 
krediti

17.006,0017.006,00 100,017.006,00 100,017.006,00 0,00

184.523,35199.754,00199.754,00 102,2204.071,00 102,2Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 204.071,00 0,00

3.226.248,363.794.560,003.794.560,00 103,73.715.038,00 103,7Skupaj: 3.935.485,00 220.447,00
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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, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
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, najemnine 
grobnin in najem TIC-a. 
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. 
Prispevki za sofinanciranje izgradnje cest. 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
V letu 2020 je predvidena prodaja stanovanja. 

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). Predvidena so sredstva za delovanje SOU 
Mozirje. 
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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. 
06039023 – Plače delavcev skupne občinske uprave – SOU Mozirje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka vsebuje izdatke za plače in materialne stroške skupne občinske uprave – SOU Mozirje. 
 

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, ...). 
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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, ...). 
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, nakup pisarniške 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.  
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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. 

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. 
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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 
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. 
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, Pust Mozirski in ZIKŠT 3 JEZERA. 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. 
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 
Letna akcija čiščenja in odvoza kosovnih odpadkov ni predvidena. 
 

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 in ureditev okolice 
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 – Investicijsko 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 oziroma izdatke za nakup reševalnega vozila. 
 

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 ni aktivna in izdatki v letu 2020 niso predvideni. 
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 in nakup klavirja. 
19039015 - II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Walfdorska 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. 
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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 izvrševanja 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 nadaljevanju 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 naslednjih 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2020 - 2023

Proračun občine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 3.966.478 282.000 155.001 155.001 55.001 0

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 413.300 55.000 25.000 25.000 25.000 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 92.172 5.000 0 0 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 25.172 2.000 0 0 0 0

OB032-07-0039 Sofinanciranje okoljskih investicij 25.172 2.000 0 0 0 001.12.202001.01.200727.172

25.172 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 12.000 1.000 0 0 0 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 12.000 1.000 0 0 0 012.12.202001.01.200713.000

12.000 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 55.000 2.000 0 0 0 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 55.000 2.000 0 0 0 001.12.202001.01.200757.000

55.000 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 321.128 50.000 25.000 25.000 25.000 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 321.128 50.000 25.000 25.000 25.000 0

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 321.128 50.000 25.000 25.000 25.000 001.12.202301.07.2007446.128

52.500 25.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
268.628 25.000 25.000 25.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.368.299 217.000 130.001 130.001 30.001 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.368.299 217.000 130.001 130.001 30.001 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.368.299 217.000 130.001 130.001 30.001 0

OB032-07-0012 Sanacija cest po neurjih 1.253.024 70.000 30.000 30.000 30.000 001.12.202301.07.20071.413.024

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
752.024 70.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0019 Korožišče GAJ Mozirje 272.201 0 0 0 0 001.12.201901.09.2007272.201

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
272.201 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Mozirje - Predlog proračuna



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB032-07-0020 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 864.121 17.000 0 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
273.269 17.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0022 Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 943.952 120.000 100.000 100.000 0 020.12.202201.07.20071.293.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
868.952 120.000 100.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-16-0002 Obnova Praprotnikove ulice 35.001 10.000 1 1 1 031.12.202301.01.201745.004

35.001 10.000 1 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 184.878 10.000 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 184.878 10.000 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 184.878 10.000 0 0 0 0

OB079-17-0001 Turistična infrastruktura 184.878 10.000 0 0 0 031.12.201904.04.2017194.878

104.868 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
5.998 0 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

74.012 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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2060 Urad za okolje in prostor 4.188.349 392.932 1.542.218 2.559.513 42.200 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 415.200 5.000 5.000 5.000 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 415.200 5.000 5.000 5.000 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 415.200 5.000 5.000 5.000 0 0

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilske opreme 415.200 5.000 5.000 5.000 0 031.12.202201.01.2006430.200

415.200 5.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.027.811 312.932 1.460.218 2.467.513 42.200 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.749.038 232.932 1.430.218 2.437.513 12.200 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 157.000 12.200 12.200 12.200 12.200 0

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 157.000 12.200 12.200 12.200 12.200 001.12.202301.07.2007205.800

157.000 12.200 12.200 12.200 12.200 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.592.038 220.732 1.418.018 2.425.313 0 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 50.000 10.000 10.000 10.000 0 031.12.202201.01.201580.000

50.000 10.000 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0003 Kanalizacijski sistem agolmeracija Mozirje 19.100 6.000 829.269 2.415.313 0 031.12.202201.01.20193.269.682

0 0 656.816 1.180.015 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
19.100 6.000 172.453 1.235.298 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0004 Centralna čistilna naprava Mozirje, faza 2 170.558 204.732 578.749 0 0 031.12.202101.01.2019954.039

85.279 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 578.749 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

85.279 204.732 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.278.773 80.000 30.000 30.000 30.000 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.278.773 80.000 30.000 30.000 30.000 0

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.278.773 80.000 30.000 30.000 30.000 001.12.202301.09.20071.448.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
701.595 80.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 745.338 75.000 77.000 87.000 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 636.338 40.000 32.000 32.000 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 142.240 10.000 12.000 12.000 0 0

OB032-07-0043 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 142.240 10.000 12.000 12.000 0 030.12.202201.01.2007176.240

142.240 10.000 12.000 12.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje 494.098 30.000 20.000 20.000 0 0

OB032-07-0044 Prostorsko načrtovanje 494.098 30.000 20.000 20.000 0 020.12.202201.01.2007564.098

494.098 30.000 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 109.000 35.000 45.000 55.000 0 0

16039001 Oskrba z vodo 109.000 35.000 45.000 55.000 0 0

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 109.000 35.000 45.000 55.000 0 002.11.202223.12.2014244.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
83.972 35.000 45.000 55.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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2070 Urad za splošne zadeve 1.588.276 110.170 1.236.662 761.004 30.000 0

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 22.504 2.170 2.170 2.170 0 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 22.504 2.170 2.170 2.170 0 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 22.504 2.170 2.170 2.170 0 0

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središče 22.504 2.170 2.170 2.170 0 001.01.202201.01.200529.014

22.504 2.170 2.170 2.170 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 285.989 6.000 505.000 5.000 0 0

1702 Primarno zdravstvo 285.989 6.000 505.000 5.000 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 285.989 6.000 505.000 5.000 0 0

OB079-08-0001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 189.796 5.000 5.000 5.000 0 031.12.202201.01.2009204.796

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
164.796 5.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB079-15-0002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 96.193 1.000 500.000 0 0 031.12.202201.01.2016597.193

96.193 1.000 500.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 715.997 32.000 709.492 733.834 10.000 0

1803 Programi v kulturi 388.372 31.000 699.492 728.834 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 58.000 1.000 1.000 1.000 0 0

OB032-07-0048 Založništvo 58.000 1.000 1.000 1.000 0 030.12.202201.01.200761.000

58.000 1.000 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 330.372 30.000 698.492 727.834 0 0

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 219.762 10.000 10.000 10.000 0 020.12.202201.07.2007249.762

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
143.450 10.000 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB032-07-0027 Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 110.610 20.000 688.492 717.834 0 020.12.202201.09.20071.536.936

0 0 380.848 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
110.610 20.000 307.644 717.834 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 327.625 1.000 10.000 5.000 10.000 0

18059001 Programi športa 327.625 1.000 10.000 5.000 10.000 0

OB032-07-0001 Športni park Mozirje 327.625 1.000 10.000 5.000 10.000 020.12.202220.07.2007353.625

170.235 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
132.000 1.000 10.000 5.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.390 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji
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 19 IZOBRAŽEVANJE 563.786 70.000 20.000 20.000 20.000 0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 563.786 70.000 20.000 20.000 20.000 0

19039001 Osnovno šolstvo 563.786 70.000 20.000 20.000 20.000 0

OB032-07-0003 Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnje 449.416 20.000 20.000 20.000 20.000 001.12.202301.01.2008529.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
365.186 20.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0002 Invesitije v OŠ Mozirje 114.370 50.000 0 0 0 031.12.201901.03.2018164.370

50.000 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
64.370 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

9.743.102 785.102 2.933.881 3.475.518 127.201 0Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

6.376.229 760.102 1.317.468 2.295.503 127.201 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

559.304 0 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

796.964 0 578.749 0 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.949.215 25.000 380.848 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 656.816 1.180.015 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

9.732.102 785.102 2.933.881 3.475.518 127.201 0Skupaj 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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OBČINA MOZIRJE 

OBČINSKI SVET 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 

tel: (03) 839 33 00   fax: (03) 839 33 05 
Davčna številka: SI70998396 

 

 

Mozirje, dne 11.12.2019 
Številka:: 032-00__/2019 
 
 
Na podlagi 24. in 25. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.11/18)), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji __. 
redni seji dne __. __. 2019 sprejel L E T N I    N A Č R T RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020  
 
 
I. UVOD  

 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem se 
sprejema v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
skupnosti. Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, 
upravljanje in najemanje premoženja. Akt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem je Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga sprejme na predlog 
župana občinski svet. Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega 
premoženja je opredeljen z Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18) 

 
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje: 
 - načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 
 - načrt razpolaganja nepremičnega premoženja,  
 
 Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje:  

-    načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in 
-       načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. 
 
 

. 
II. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 
 

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
 
 
      V letu 2020 ne načrtujemo pridobivanja nepremičnega premoženja. 

 
 

     Občina si bo prizadevala za ureditev katastra cest, še posebej v primerih, ko so lastniki 
pripravljeni brezplačno prenesti cestno zemljišče na Občino.  
 
 
 



 

 

2. NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
 

2.1 Načrt razpolaganja z zemljišči 
 
 
Zap. 
štev. 

parcelna 
številka 

katastrska občina Delež 
Občine 

površina m2 orientacijska 
vrednost EUR 

1. 776/6 920-Mozirje 1/1 1090 43600 
2. 766/2 920-Mozirje 1/1 302 12080 
3. 488/80 920-Mozirje 1/1 650 19500 
4. 58/3 916- Šmihel 1/1 252 7560 
5. 58/4 916- Šmihel 1/1 418 12540 
6. 58/1 916- Šmihel 1/1 520 1040 
7. 1539/9 917-Lepa Njiva 1/1 9389 187780 
8. 692/44 920-Mozirje 1/1 600 4000 
9. 782/14 937- Loke 1/1 1064 menjava 

 
Cena je  določena izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu 
oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu 
čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. 

 
 

Obrazložitev: 
Zap. 
štev. 

parcelna 
številka 

katastrska občina Obrazložitev 

1. 776/6 920-Mozirje Zemljišče v Lokah nasproti pomožnega 
nogometnega igrišča.  

2. 766/2 920-Mozirje Zemljišče ob Cesti v Nove Loke 
3. 488/80 920-Mozirje Zazidljivo območje ob Mozirnici 
4. 1539/9 917-Lepa Njiva Zazidljivo območje- Germadski vrh v Lepi 

Njivi. V OPN zazidljivo območje. 
5. 58/3 916- Šmihel Šmihel pri šoli. V OPN zazidljivo območje. 
6. 58/4 916- Šmihel Šmihel pro šoli. V OPN zazidljivo območje. 
7. 58/1 916- Šmihel Šmihel pro šoli. V OPN delno zazidljivo 

območje 
8. 692/44 920-Mozirje Območje pri Gaju- stavbna pravica 
9. 782/14 937- Loke Kmetijske površine, možnost menjave za 

infrastrukturne površine 
 
 
 



 

 

2.2 Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb 
 
Občina Mozirje ne načrtuje prometa glede razpolaganja s stavbami in deli stavb. 

 
 
 
3. NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
Občina Mozirje v letu 2019 predvideva najem nepremičnega premoženja:  
 
 
 

Zap. 
štev. 

Lokacija Okvirna velikost 
(m2) 

Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena 
sredstva (v 
eur) 
 

1. Parkirišče pri Kulturnemu 
domu- parc.št.362/29 k.o. 
Mozirje 

779 Stavbno 
zemljišče 

2804,4 

 
Obrazložitev:  
 
 
Zap. štev. Obrazložitev 
1. Najem zemljišča za namen parkirišč- Trško jedro Mozirje 

 
 
III. LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

 
 
1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 
Občina Mozirje v letu 2020 načrtuje pridobitev premičnega premoženja v vrednosti 3.000 
EUR (plačilo avtomobila). 
 
 
2. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
 
Občina Mozirje v letu 2020 ne bo razpolagala s premičnim premoženjem. 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK 

 



NAČRT PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA

0 
70.000 

PRIPRAVA 
PRORAČUNA ZA 

LETO 2020

v eurihObrazec 5: PRODAJA IN ZAMENJAVA STVARNEGA PREMOŽENJA
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420600 nakup zemljišča zemljišče

Plan
2020

722100 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Opis/namen 

Prenos prihodkov iz preklega leta:

720000 prihodki od prodaje stanovanjskih prostorov

70.000 
70.000 

    

Prihodki:

Razpoložljiva sredstva skupaj:

420600 odhodki pri najemu  zemljišča stavbno zemljišče parkirišče Trg Mozirje 2.804 

 

5

 

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

  

Opis/namen 

 

Pridobivanje premičnega premoženja
420101 Nakup osebnega avtomobila Osebni avtomobil za potrebe občinske uprave

Razlika (razpoložljiva sredstva minus odhodki): 67.196

Odhodki skupaj: 2.804 

Proračunska postavka:

70.000 

3.000 

79
Proračunski uporabnik:

Podprogram:
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Glavni program:

1 2 3

ImePREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA

Šifra
OBČINA MOZIRJE   Predlagatelj finančnega načrta:

 



























Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
 
Številka : 032-0008/2019 
Datum: 11.12.2019 
 
 
 
K. 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
 
ZADEVA : Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD – druga obravnava 
 
 
 
PREDLAGATEL: 
Župani občin: 

- Občina Gornji Grad 
- Občina Luče 
- Občina Mozirje 
- Občina Rečica ob Savinji 
- Občina Solčava 

 
 
 
NAMEN : Ustanovitev skupne občinske uprave za proračunsko računovodstvo. 
 
 
 
Obrazložitev: 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti: 

29. člen Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 
30/18; v nadaljevanju ZLS) določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti občine in v okviru svojih pristojnosti občinski sprejema odloke in druge občinske akte; 49. a člen 
ZLS v drugem in tretjem odstavku določa, da se občine lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov 
skupne občinske uprave Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin za opravljanje posameznih 
nalog občinske uprave, in sicer na podlagi splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski sveti občin; 48. b člen ZLS  
določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne 
finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov; da je skupna občinska uprava neposredni uporabnik 
občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež; da organ skupne občinske uprave vodi uradnik na 
položaju in da se z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, 
razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave.  

26. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 
40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - 
ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.)  določa, da se občini v tekočem letu za organizirano 
skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva iz 
državnega proračuna v določenem odstotku v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za 
financiranje skupnih občinskih uprav. Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke 



delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah v višini, določeni v četrtem odstavku tega člena, povečani 
za 20 %. Za posamezne naloge se štejejo naloge: medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega 
redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva 
okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Določa tudi, da je občina 
upravičena do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje navedenih nalog v višini 30 % v prejšnjem letu 
realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno 
občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, 
ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoj in da se višina sofinanciranja poveča za pet odstotnih točk za vsako 
dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri 
čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke 
delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 

Statuta občin ustanoviteljic določajo, 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 Zgornje Savinjske Doline 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. 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: 
V letu 2009 sta se ustanovila skupna občinska organa za izvajanje nalog medobčinskega inšpekcijskega 
nadzorstva, medobčinskega redarstva in varstva okolja ter urejanja prostora. 
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: 
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 ZSD. 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 ZSD na 
podlagi njihovega pisnega pooblastila. To med ostalim pomeni, da imajo občine ustanoviteljice še vedno 
možnost samostojno izbirati zaposlene. 
 
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih glede 
na obseg dela. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine ustanoviteljice se opredeli v dogovoru med 
sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico, in sicer v razmerju in upoštevaje število 
prebivalcev ter obseg dela v posamezni občina ustanoviteljici. Osnovna in materialna sredstva za delo, 
administracijo in prostor javnih uslužbencev, zaposlenih v organu skupne občinske uprave, ki delovne naloge 
opravljajo na sedežu občine ustanoviteljice, mora zagotoviti občina ustanoviteljica, na sedežu katere javni 
uslužbenci izvajajo delovne naloge. 
Dejansko izvedene naloge iz posameznega delovnega področja občina ustanoviteljica poravna bodisi na 
podlagi urne postavke bodisi v deležu sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene 
v organu skupne občinske uprave. Urna postavka in ostali stroški bodo podrobneje opredeljeni v dogovoru med 
sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico. Sedežna občina ustanoviteljica občini 
ustanoviteljici izda mesečne zahtevke za dejansko opravljene naloge iz posameznega delovnega področja in 
zahtevke za povračilo sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter druge 
stroške (stroški izobraževanj, usposabljanj, t. i. kilometrine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD v drugi obravnavi. 
 
 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK 

 
  



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 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 ZSO, št. 2/99 in Ur. l. RS št. 66/17) in 17. člena Statuta občine Luče 
(Uradni list RS, 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. 88/18) 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 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 
 

 
 

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 Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, 
- 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«, znotraj krožnice pa napis zgoraj: »Skupna občinska uprava« in napis spodaj: »Zgornje 
Savinjske doline«.   
 

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 naslednji dan po 
objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
 
 
 
 
Številka:  
Gornji Grad, dne:        

Občinski svet Občine Gornji Grad  
 župan 
 Anton Špeh 
 

 
 
 
Številka:  
Ljubno, dne:          

Občinski svet Občine Ljubno 
 župan 
 Franjo Naraločnik 
 
 
 
 
 
 
 

Številka:  
Luče, dne:         

Občinski svet Občine Luče 
 župan 
 Ciril Rosc 
 
 

 
 

Številka:  
Mozirje, dne:  

Občinski svet Občine Mozirje 
 župan 
 Ivan Suhoveršnik 
 
 
 

 



Številka:  
Nazarje, dne:  

Občinski svet Občine Nazarje 
 župan 
 Matej Pečovnik 
 

 
 
 
Številka:  
Rečica ob Savinji, dne:  

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji  
 županja 
 Ana Rebernik 
 
 
 
 

Številka:  
Solčava, dne:  

Občinski svet Občine Solčava 
 županja 
 Katarina Prelesnik 
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