
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 7.2.2020 
Številka: 032-0001/2020 
 
 

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 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 18.2.2020, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 19.12.2019, 

priloga 
2. Sklepa o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na območju EUP MO 15, 

k.o. Brezje, priloga  (poročevalec: SOU Velenje, Jože Sinur) 
3. Sklepa o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na območju EUP SM 39, 

k.o. Šmihel, priloga  (poročevalec: SOU Velenje, Jože Sinur) 
4. Predstavitev poteka kolesarske steze po projektu DGD/PZI št. 14865 priloga  (poročevalec: Ivan 

Suhoveršnik)  
5. Sklep o potrditvi investicije »Knjižnica v OŠ Mozirje«, priloga  (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)  
6. Vloga za izbris javne poti na območju »Gozdne šole Mozirje« in dovoljenje za postavitev 

zapornice na cesti 767181, odsek »gozdna šola«, priloga  (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)  
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava: Ivo Glušič 
- Zunanji poročevalci: Jože Sinur, MOV 
- predstavniki  tiska  
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Z  A  P  I  S  N  I  K 
8. seje Občinskega sveta Občine Mozirje, 
ki je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob17 uri,  

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
 

Prisotni:  mag. Tanja ZUPAN VOLER, mag. Damjan KOCJANC, Ivan ČOPAR, Marko 
PRESEČNIK, Nina ŽMAVC, Urška CAR, Liljana RAKUN, Mark MOLNAR, Borut REPŠE, 
Alenka BREZOVNIK, Boštjan GOLIČNIK, Jožef JELEN 
Opravičeno odsotni:/ 
Ostali prisotni: župan Ivan SUHOVERŠNIK, Jaka VAČOVNIK, občinska uprava, Jasmina 
ROTER JAGER- TIC Mozirje, Jani PIRNAT-nadzorni svet 
                            
 
UVODNI POZDRAV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
 
Predsedujoči seje župan Ivan SUHOVERŠNIK je uvodoma pozdravil vse prisotne in po 
ugotovitvi sklepčnosti začel z vodenjem seje. 
 
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 
 
 

 
Občinski svet se je seznanil z zapisnikom 7. seje odbora. 
Glasovanje: 
 

Prisotnih je bilo 12.članov občinskega sveta 
Za je glasovalo 12. članov občinskega sveta 

 
 
 
K 2.točki dnevnega reda  
 
Namen te točke je bila seznanitev Občinskega sveta z letnim načrtom TIC-a Mozirje. 

K 1. točki dnevnega reda 
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To točko dnevnega reda je predstavila direktorica TIC Mozirje Jasmina Roter Jager. 
V obrazložitvi je navedla glavne načrtovane aktivnosti v letu 2020. 
V razpravo so se vključili člani odbora: 
− Marko Presečnik je izrazil čestitke k predstavitvi in opozoril: 

o Pri financiranju je potrebo navesti pravo vrednost 
 Jasmina poda odgovor, da je predviden znesek za delovanje 2750 EUR. 

Razlika do 3000 EUR predstavlja vračilo občini za najemnino. 
o Predlaga aktivnosti za prijavo na razpis za kozolec- Sejmišče 

− Ivan Čopar  
o je opozoril na atraktivnost Mozirja kot izletniške destinacije in hkrati na 

pomanjkanje spalnih kapacitet v Mozirju (težava ob potrebi po nastanitvi večjega 
števila turistov – avtobus) 

o je podal informacijo o obnovi in označitvi skrajšane čebelarske poti 
− Boštjan Goličnik je omenil, da je potrebno turistične aktivnosti načrtovati tudi v območjih 

podeželja 
 Jasmina je povedala, da sodelujejo z vsakim, ki izrazi interes in še dejstvo, 

da je nekaterim organizatorjem turističnih aktivnosti odročen že hotel Golte 
in želijo nastanitve čim bližje kraja 

− Liljana Rakun 
o  je opozorila na potrebo po zagotovitvi parkirnih mest za avtodome 

 Župan je odgovoril, da že obstaja možnost parkiranja v Žekovcu, načrtuje pa 
se tudi izgradnja parkirnih mest v kampu Gozdna šola in v turističnem 
območju Skok v Mozirju 

− Borut Repše je vprašal kako se TIC povezuje z ostalimi turističnimi subjekti v dolini 
 Jasmina je odgovorila, da obstaja povezovanje že sedaj, v bodoče je nujno 

delovati širše (Šaleška in Spodnjesavinjska dolina) 
 

 
Obrazložitev te točke je bila podana s strani direktorice vrtca Mateje Glušič in računovodkinje 
Jasmine Štorgelj.  
Člani občinskega sveta so se seznanili z razlogi za spremembo cene in se vključili v razpravo: 
  
− Liljana Rakun 

o  je opozorila na visok strošek čiščenja in vprašala, kako je z izbiro izvajalca 
 Mateja Glušič je odgovorila, da je zavod dolžan ravnati v skladu z Zakonom 

o javnih naročilih, da so izvedli razpis na katerega se je prijavil samo en 
izvajalec z nesprejemljivo ceno 

− Mark Molnar 
o Je izrazil mnenje, da mora tudi vrtec delovati kot dober gospodar (nižanje stroškov, 

zamenjava izvajalcev, čistila ipd.). Vrtec Mozirje ima že sedaj višjo ceno kot vrtec 
Nazarje 
 Mateja Glušič je odgovorila, da so pri delovanju pozorni na stroške, razlika v 

ceni predstavlja v največji meri strošek plač, ki je določen z zakonom.  
− Marko Presečnik 

o Je vprašal iz katerega vira  se krijejo obveznosti povečanih izdatkov glede na 
časovno razliko v izdatkih in uveljavitve nove cene 

K 3. točki dnevnega reda 
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  Jasmina Štorgelj je odgovorila, da se razlika krije iz obstoječega poslovanja. 
Učinki spremenjene cene se bodo kazali v novem letu. 

o Ja vprašal, kakšen je procentualni dvig v deležu, ki ga prispevajo starši 
 Jasmina Štorgelj je povedala, da je ta višina določena z odločbo centra za 

soc. delo. 
− Damjan Kocjanc je izrazil pohvalo delovanju vrtca in razpravljal: 

o Kakašen so delež v strukturi cene pri povišanju cene 
 Predstavniki zavoda so povedali, da so razlogi pri povišanju cene plače, 

stroški čiščenja in stroški vzdrževanja, pri čemer predstavlja delež stroška 
plač cca. 80% 

o Kakšna je razlika med samostojnimi vrtci in vrtci, ki delujejo v sklopu šole 
 Predstavniki zavoda so povedali, da je prednost vrtca v sklopu šole lahko 

lažje obvladovanje nekaterih stroškov kot npr. skupna kuhinja, skupna 
nabava. Pomanjkljivost se lahko kaže v preferiranje učiteljskega kadra in 
potreb šole. Razlika v ceni po mnenju vodstva in analiz  ni tolikšna, kot so 
prednosti samostojnega delovanja, predvsem v kvaliteti izvajanja osnovnega 
poslanstva zavoda 

− Jožef Jelen 
o Ja vprašal kako je s kapacitetami vrtca glede na to, da se povečuje število 

priseljencev (nova blokovna gradnja) 
 Mateja Glušič je odgovorila, da ostaja še ena učilnica prazna in da število 

otrok precej niha in da zaenkrat prostor ni težava. 
− Borut Repše je izrazil pohvalo vrtcu in razpravljal 

o Ali se razpolaga s podatkom, koliko otrok gre v vrtec v naslednjem letu oz. obdobju 
 Točnega podatka ni, število se zelo dinamično spreminja (migracije, želje 

staršev po vpisu v določen vrtec, številčnost posamezne generacije,..) 
 
Glasovanje: 
 

Prisotnih je bilo 12.članov občinskega sveta  
Za je glasovalo 12. članov občinskega sveta  

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Mozirje potrdi predlog »Uskladitve ekonomske cene programov 
vrtca Mozirje za leto 2020« 

 
 
 

 
To točko dnevnega reda je predstavil župan Ivan Suhoveršnik. Predstavil je proračun na 
prihodkovni in odhodkovni strani ter navedel glavne načrtovane investicije in vire sredstev. 
Posebej je izpostavil kohezijo in financiranje izgube ZD Nazarje, ki se bo vključila v rebalans, 
ko bo znana potrebna višina sredstev. 
Občinski svet je razpravljal: 
 
− Odbor za negospodarstvo: 

K 4. točki dnevnega reda 
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o Mark Molnar je izpostavil potrebo po financiranju vodovoda vsled slabega stanja in 
potrebi po širši sanaciji, premalo sredstev za ceste. Financiranje društev ostaja na 
enaki ravni in je sprejemljivo 

− Odbor za gospodarske dejavnosti 
o Damjan Kocjanc je povedal, da je odbor izglasoval predlog proračuna 

− Statutarno pravna komisija 
o Tanja Zupan Voler je povedala, da Statutarnopravna komisija nima zadržkov za 

sprejetje proračuna 
− Odbor za javne finance 

o Ivan čopar je povedal, da naj bodo odboru pred sejo posredovani zapisniki ostalih 
odborov 

o Liljana Rakun je izrazila pomislek, da v proračunu ni zajetega vsega, za kar se ve, 
da bo predmet izdatka iz proračuna 
 Župan je odgovoril, da se take zadeve usklajujejo v rebalansu proračuna 

− Marko Presečnik  
o Predlaga ustanovitev odbora za podeželje, ki bi mu namenili določena sredstva za 

izvedbo investicije po želji oz. potrebi zaselka 
− Jožef Jelen 

o Veliko se govori o potrebnih investicijah in pomanjkanju sredstev zanje, velik 
izdatek pa se kaže v financiranju izgube ZD Nazarje, na katero občina nima 
nobenega vpliva in predlaga, da je problem sistemski, ki ga ni mogoče naprtiti 
občini, ker za to nima sredstev. Apelira, da naj te zadeve rešuje država sistemsko, 
ker nima urejene zakonodaje. 

− Mark Molnar 
o Predlaga sprejem predloga, da bo zavod dal možnost vodenja zavoda drugemu 

kadru 
− Borut Repše 

o Občine so ustanovitelji zavoda in bi bilo prav, da je zguba vključena v sistem javnih 
financ 

 
Člani občinskega sveta so se seznanili z zadevo in glasovali: 
 
Glasovanje: 

Prisotnih je bilo 12.članov občinskega sveta 
Za je glasovalo 10. članov občinskega sveta 
Proti je glasoval 1. član občinskega sveta 
Vzdržal se je 1. član občinskega sveta 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Mozirje potrdi predlog »Uskladitve ekonomske cene programov 
vrtca Mozirje za leto 2020« 
 

 
Obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik.  
− Statutarno pravna komisija 

K 5. točki dnevnega reda 
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o Tanja Zupan Voler je povedala, da Statutarno-pravna komisija nima zadržkov za 
sprejetje statuta 

 
Občinski svet se je z zadevo seznanil in po krajši razpravi glasoval. 
 
Glasovanje: 

Prisotnih je bilo 12.članov občinskega sveta  
Za je glasovalo 12. članov občinskega sveta  

 
 
Sklep: 

 
Občinski svet občine Mozirje daje soglasje k čistopisu statuta Javnega zavoda lekarna 
Mozirje. 
 
 
 
 

 
To točko dnevnega reda je predstavil župan Ivan Suhoveršnik.  
Glede na temeljitejšo razpravo in seznanitvi v prvem branju predloga odloka je občinski svet po 
krajši razpravi glasoval 
 

Sklep: 
 
Občinski svet občine Mozirje sprejme Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave ZSD v 
drugi obravnavi. 
 
 
 
Glasovanje: 

Prisotnih je bilo 12.članov občinskega sveta  
Za je glasovalo 12. članov občinskega sveta  

 
 

 
K razpravi so se vključili člani sveta: 
 
− Marko Presečnik je vprašal glede potrebe po predhodnem usklajevanju z javnostjo glede 

načrtovanih investicij (kolesarska steza, Praprotnikova) 
o Župan je odgovoril, da se občina z osebami, ki so v dokumentaciji določene kot stranke 

v postopku vselej dogovori in pridobi soglasje. Občina zelo težko, oz. bi bilo 
neodgovorno na veliko obljubljati ljudem dokler ni jasno, ali bo zadeva izvedljiva. 

K 6. točki dnevnega reda 

K 7. točki dnevnega reda 
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Določena težava nastane pri nestrinjanju oz širjenju informacij, tudi zavajajočih. Ko je 
zadeva zrela za obravnavo, se le- ta izvede. 

− Urška Car je povedala, da gre v projektih za gradnjo infrastrukturnih objektov, ki so 
predmet projektne izvedbe in ne toliko javnosti in da pridobitev pravice graditi pomeni 
določen napor.  

− Damjan Kocjanc je opozoril, da bi morebiten izpad gradnje kolesarske steze zaradi zamude 
pri prijavi na kohezijska sredstva predstavljal za prebivalce soteske veliko škodo, pove, da 
je povezava soteske in Lok pozitivna v smislu povezovanja. Opozoril je na nujnost 
izgradnje avtobusnih postajališč na križišču na Gorenjskemu klancu 

o Za realizacijo projekta je potrebno posredovati skupen predlog Občine Mozirje in 
občine Šmartno ob Paki direkciji za ceste  

− Ivan Čopar pove, da ga vaščani, ki so se zbirali na temo kolesarske steze kot občinskega 
svetnika niso vabili na sestanke, je pa res, da občani Lok niso bili obveščeni glede poteka 
kolesarske steze skozi Loke 

o Vačovnik je povedal, da je kategorizirana cesta površina v javnem značaju in 
namenjena vsem udeležencem v prometu pod enakimi pogoji. 

o Župan pove, da ni bil vabljen na noben sestanek, da je bila kolesarska steza 
načrtovana že v prostorskem načrtu občine, ki je bil izveden v skladu z zakonodajo 
in takrat je bil čas za pripombe. Hkrati je v prošnji pozval člane Občinskega sveta, 
da storijo vse in tvorno sodelujejo v prizadevanjih za realizacijo projekta. 

− Jožef Jelen je opozoril na veliko potrebo po izgradnji kolesarske steze, pomen premostitve 
preko Savinje in povezovanja zaselkov in opozoril, da je razpoložljiva sredstva treba 
izkoristiti 

− Mark Molnar predlaga zmanjšanje članov sveta Zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom 
Nazarje 

o Za realizacijo je potrebna sprememba Statuta zavoda 
−  Borut Repše je vprašal koliko je realnih možnosti za izgradnjo reševalne postaje na 

Ljubnem in podal podatek, da koristi  prostore v ZD Nazarje več kot 1000 občanov in cca 
250 otrok 

o Župan je odgovoril, da je zadeva obravnavana na ustni ravni. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 
 
Zapisal: 
Jaka Vačovnik 
                                                                                                            
                                                                                                          ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
                                                                                                                Ivan SUHOVERŠNIK 
                                                                                                     
 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0009/2020 
Datum:   18.02.2020 
 
K 2. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 
719/2 in 717 v k.o. Brezje 
 
PRAVNA PODLAGA:  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Statut Občine 
Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Obrazložitev: 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) v členih od 127. do 133. določa namen, 
postopek, stroške in posledice lokacijske preveritve.  
 
V konkretnem primeru gre za prilagajanje velikosti stavbnega zemljišča za gradnjo pri posamični 
poselitvi (velikost stavbnega zemljišča se lahko poveča ali zmanjša za največ 20 % spremembe, pri 
čemer je to lahko največ 600 m2 glede na izvoren obseg stavbnega zemljišča v občinskem 
prostorskem načrtu); 
 
Postopek za sprejem lokacijske preveritve se izvede na pobudo investitorja. Pobudi se priloži elaborat 
v katerem je utemeljena skladnost pobude z določbami ZUreP-2. Za namen preveritve skladnosti 
elaborata občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenje, elaborat se tudi javno 
razgrne za najmanj 15 dni. Občina v 60 dneh od prejema pobude predlaga občinskemu svetu, da s 
sklepom lokacijsko preveritev potrdi ali jo zavrne. Občina določi stroške lokacijske preveritve, plačilo 
nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
Z omenjeno lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več kot 20%. 
Predvideno je povečanje stavbnega zemljišča za 87 m2, kar je manj od dopustnih 600 m2, izvorno 
območje EUP MO15 pa je veliko 1,19 ha (87m2/11.902m2 = 0,00731, kar znaša v odstotkih 0,7%). 
Kvadratura 87 m2 je sestavljena iz dela parcele 711 k.o. 919-Brezje v velikosti 27 m2 ter iz dela 
parcele 719/2-del k.o. Brezje v velikosti 60 m2. Skupna površina EUP MO15 se bo po izvedbi 
lokacijske preveritve povečala iz 11.902 m2 na 11.989 m2. 
 
Pripravil: Jože Sinur 
 
Predlagamo naslednji sklep: 

SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrdi Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča na parc. št. 719/2 in 717 v k.o. Brezje v predlagani obliki in vsebini.  
Priloga:  

- Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 719/2 in 717 v k.o. 
Brezje 

- Elaborat lokacijske preveritve z ID št. 1274 
- Pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora 



Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) je občinski 
svet Občine Mozirje na 9. seji dne 18.02.2020 sprejel  

 
S K L E P 

o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora MO 15 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi, ki se nanaša na del zemljišča parc. št. 711 in 719/2 v k.o. 919 - Brezje v 
območju EUP MO 15.  
 

2. člen  
 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča 
posamične poselitve PNRP z oznako »A« za 87 m², katere izvorna velikost je 11.902 m², kar 
predstavlja manj od dopustnih 20 % od izvorne velikosti, ter manj od dopustnih 600 m².  
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti 
območja stavbnega zemljišča.  
 

3. člen  
 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1274.  
 

4. člen  
 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.  

 

Št. _________  

Mozirje, ___________ 

                                                                                                           Župan  

                                                                                                          Občine Mozirje 

                                                                                                          Ivan Suhoveršnik 

 
Priloga: grafični prikaz  
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0009/2020 
Datum:   18.02.2020 
 
K 3. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 
458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel 
 
PRAVNA PODLAGA:  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Statut Občine 
Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Obrazložitev: 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) v členih od 127. do 133. določa namen, 
postopek, stroške in posledice lokacijske preveritve.  
 
V konkretnem primeru gre za prilagajanje velikosti stavbnega zemljišča za gradnjo pri posamični 
poselitvi (velikost stavbnega zemljišča se lahko poveča ali zmanjša za največ 20 % spremembe, pri 
čemer je to lahko največ 600 m2 glede na izvoren obseg stavbnega zemljišča v občinskem 
prostorskem načrtu); 
 
Postopek za sprejem lokacijske preveritve se izvede na pobudo investitorja. Pobudi se priloži elaborat 
v katerem je utemeljena skladnost pobude z določbami ZUreP-2. Za namen preveritve skladnosti 
elaborata občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenje, elaborat se tudi javno 
razgrne za najmanj 15 dni. Občina v 60 dneh od prejema pobude predlaga občinskemu svetu, da s 
sklepom lokacijsko preveritev potrdi ali jo zavrne. Občina določi stroške lokacijske preveritve, plačilo 
nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen 
ZureP-2) se nanaša na območje razpršene poselitve (A) in sega v enoto urejanja prostora (EUP) SM 
39, določeno v OPN občine Mozirje. Območje lokacijske preveritev zajema zemljišča oz. dele 
zemljišč s parcelnimi številkami: 458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 
449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel. 
Velikost izvorno določenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve (A) je 4698,98 m2. 
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje na sledeč način: 
- v južnem in vzhodnem delu izvornega stavbnega zemljišča (parc. št. 458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 
*24/1-del, 458/3-del, 458/2-del, 458/1-del vse k.o. Šmihel), kjer teren ni primeren za gradnjo se, 
predlaga izvzem stavbnega zemljišča (A) v velikosti 1736,03 m2 (sprememba iz A v K2), - površina 
izvzetega stavbnega zemljišča (1736,03 m2) se nadomesti severno od izvornega stavbnega zemljišča 
oziroma na zemljiščih s parcelnimi številkami 458/3-del, 449/2-del, 657-del, vse k.o. Šmihel. 
Hkrati se na navedenih zemljiščih stavbno zemljišče poveča za 592,81 m2, kar v skladu z drugim 
odstavkom 128. člena ZureP-2 predstavlja 12,62 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, 
določenega v OPN. 
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP SM 39 tako znaša 5.291,81 m2. 
 
 
 
 
 



Pripravil: Jože Sinur 
 
 
Predlagamo naslednji sklep: 

SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrdi Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča na parc. št. 458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 
449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel v predlagani obliki in vsebini.  
 
Priloga:  

- Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 458/1-del, 451/2-del, 
453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel,  

- Elaborat lokacijske preveritve ID št. 1529  
- Pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora 



Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) je občinski 
svet Občine Mozirje na 9. seji dne 18.02.2020 sprejel  

 
S K L E P 

o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 458/1-del, 451/2-del, 
453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 
458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel  v 
območju EUP SM 39.  

2. člen  
 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča 
posamične poselitve PNRP z oznako »A«. 
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje na sledeč način: 
- v južnem in vzhodnem delu izvornega stavbnega zemljišča (parc. št. 458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 
*24/1-del, 458/3-del, 458/2-del, 458/1-del vse k.o. Šmihel), kjer teren ni primeren za gradnjo se, 
predlaga izvzem stavbnega zemljišča (A) v velikosti 1736,03 m2 (sprememba iz A v K2),  
- površina izvzetega stavbnega zemljišča (1736,03 m2) se nadomesti severno od izvornega stavbnega 
zemljišča oziroma na zemljiščih s parcelnimi številkami 458/3-del, 449/2-del, 657-del, vse k.o. Šmihel. 
Hkrati se na navedenih zemljiščih stavbno zemljišče poveča za 592,81 m2, kar v skladu z drugim 
odstavkom 128. člena ZureP-2 predstavlja 12,62 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, 
določenega v OPN. Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP SM 39 tako znaša 5.291,81 m2. 
 
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti 
območja stavbnega zemljišča.  

3. člen  
 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1529.  
 

4. člen  
 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.  

Št. _________  

Mozirje, ___________ 

                                                                                                           Župan  

                                                                                                          Občine Mozirje 

                                                                                                          Ivan Suhoveršnik 

Priloga: grafični prikaz  
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:032-0009/2020 
Datum:  7.2.2020 
 
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA: Predstavitev projekta izgradnje Državne kolesarske povezave R3 skozi 
občino Mozirje 

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja v sodelovanju z občinami projekt izgradnje Državne 
kolesarske povezave R3 od Občine Dobrna do Občine Nazarje. Potek trase je bil določen z 
projektno nalogo Direkcije RS za infrastrukturo in izdelan ter recenziran Idejni projekt za 
omenjeno traso. Vsi prizadeti lastniki na omenjeni trasi so bili dne 25.10.2017 vabljeni v sejno 
dvorano Mestne občine Velenje na predstavitev poteka trase.  

Po izdelavi IDP DKP R3 je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in občine zaprosila za pomoč pri pridobitvi 
soglasij in služnostnih pogodb od prizadetih lastnikov. 

Občina je stopila v stik z nekaterimi prizadetimi lastnik, ki pa se v večini niso strinjali s potekom 
trase. Občina je nato v sodelovanju z Direkciji RS za infrastrukturo in projektantom trase iskala 
nove možne trase poteka kolesarske povezave in sicer od Gorenjskega klanca do naselja Loke. 

Opis projektne dokumentacije - Projekt PZI št. 14865 z dne november 2019 

Pododsek 2.6 
Pododsek 2.6 v celoti poteka ob trasi obstoječih javnih cest. Najprej poteka ob 

regionalni cesti Gorenje-Soteska R3-656/1458, ki se spušča od grebena med dolinama Pake 

in Savinje proti Savinji. Na spodnjem delu odseka obstoječa cesta poteka ob levem pritoku 

Škrubovega potoka (na ATLASU VODA imenovan tudi Škubov potok), in nato ob samem 

Škrubovem potoku do priključka na cesto R1-225/1247 Mozirje-Soteska. Na tem odseku je na 

strugi Škrubovega potoka stara stopnja, ki je nekdaj služila rabi vodne energije (pogon žage 

ali mlina). 

Vzdolž ceste R1-225/1247 Mozirje-Soteska poteka kolesarska pot do zaključka pododseka 2.6 

na območju križišča ceste R1-225/1247 in JP767021 (cesta proti Ljubiji). 

Pododsek 2.7 
Kolesarska pot se začne na območju križišča javne poti JP767021 in regionalne ceste 

R1-225/1247 Mozirje-Soteska in sicer kot nadaljevanje kolesarske steze na pododseku 2.6. 

Predvidi se ureditev kolesarske poti širine 3.00 m, ki najprej prečka regionalno cesto in se 



nadaljuje nato preko premostitvenega objekta M7 čez reko Savinjo dolžine cca 95 m in preko 

premostitvenega objekta M7a dolžine cca 60 m, ki prečka depresijsko območje. 

Zahodno od premostitvenih objektov se na trasi predvidi ureditev počivališča št.9. 

Trasa se v nadaljevanju naveže na javno pot JP767190 (Loke – Parez) na območju naselja 

Loke pri Mozirju. V zadnjem delu dolžine cca 50 m poteka koridor po navedeni javni poti. 

Širina obstoječega asfaltnega vozišča je 3.00 m, nagib nivelete do 3%. Promet kolesarjev se 

ureja s prometno signalizacijo. Obstoječe asfaltno vozišče je v dobrem stanju.  

Predvidi se ureditev prometne signalizacije za vodenje kolesarskega prometa.  

Pododsek 2.9 
Dolžina pododseka znaša približno 1.670 m. 

Kolesarska povezava se prične na javni poti JP767190, priključi se na JP767180 (Loke – 

Gozdna šola) in se nato nadaljuje do strnjenega dela naselja Loke pri Mozirju, kjer se priključi 

na krajevno pot LK267610 (Cesta v Loke – Hišovec). Kolesarski promet se na celotnem 

pododseku vodi v mešanem profilu z motornim prometom in se ureja s prometno signalizacijo. 

Širine vozišč obravnavanih občinskih cest znašajo 3.00 – 4.00 m, nagib nivelete do 4.5%. Na 

trasi se priključujejo kategorizirane občinske ceste JP767181, JP767211 in LK267621 ter 

individualni in skupinski cestni priključki.   

Pododsek se zaključi na priključku z javno potjo JP767271 (Loke – Nazarje). 

Predvidi se ureditev prometne signalizacije za vodenje kolesarskega prometa.  

Občinske ceste bi bilo potrebno na posameznih odsekih, kjer  ne dosegajo širine vozišča 

minimalno 3,50m , ustrezno razširiti v okviru vzdrževalnih del. 

Pododsek 2.10 
Pododsek 2.10 predstavlja povezavo Lok pri Mozirju s starim mestnim jedrom Mozirja. 

Trasa dolžine 1370 m poteka po obstoječih cestah, kolesarska pot se bo uredila le s 

postavitvijo ustrezne prometne signalizacije. 

Od razcepa med pododseki 2.9, 2.10 in 3.1 v Lokah trasa sprva poteka po lokalni poti na 

desnem bregu Savinje. 

Pododsek 3.1 
Dolžina pododseka znaša približno 1.790 m. 

Pododsek 3.1 predstavlja povezavo med Lokami pri Mozirju in mejo med občinama Nazarje in 

Mozirje. Dolžina odseka znaša 1787 m. Trasa v celoti poteka po desnem bregu Savinje in tudi 

v večji meri po obstoječi lokalni cesti med Lokami in Nazarjami. Predvidena je preureditev 

obstoječe lokalne ceste v cesto širine 3.5 m, le na manjšem, 230 m dolgem odseku v Lokah je 

predvidena izvedba novega dela poti, ki se ogne obstoječim objektom. 

 

 





Alternativni predlog umestitve kolesarske steze: 

 

-----Original Message----- 

From: Marko <marko.presecnik@gmail.com>  

Sent: Tuesday, January 7, 2020 10:39 AM 

To: zupan@mozirje.si 

Cc: alenka.brezovnik@amis.net; Borut Repše <borut@repse-consulting.com>; go1bo 
<bostjan.golicnik@gmail.com>; ivcopar <copar@siol.net>; damjan.kocjanc@gmail.com; 
jelen.joze@gmail.com; Lilijana Rakun <lilijana.rakun@gmail.com>; Mark Molnar 
<markmolnar87@gmail.com>; Peter Goltnik <peter.goltnik@telemach.net>; 
tanja.zupan1@gmail.com; Urška Ursa Car LP <urska.car@gov.si>; zmavc.nina@gmail.com 

Subject: Kolesarska steza 

Spoštovani. 

Najprej vsem skupaj srečno in uspehov polno novo leto. 

V prilogi pošiljam varianti predloga poteka kolesarske steze, ki bi šla do Mozirja in nato naprej 
proti Nazarjam. Možnih variant je še več. 

V Preseki po moje trasa nebi naletela na neodobravanje, kajti s tem pridobijo dejansko tudi peš 
povezavo do Mozirja, dogovor je potreben le v Ljubiji od Melavca do priključka na cesto v 
naselju Ljubija. Tam sicer trasa peš poti in most čez Ljubijo že obstaja, potreben je le dogovor 
z lastniki do mostu čez Ljubijo ter razširiti ali na novo zgraditi most. 

Naslednji problem je pa skozi most čez mlinščico pri sejmišču, kjer bi bilo potrebno razširiti 
most. 

Trasa, ki bi potekala po levem bregu Savinje do Nazarij, bi bila aktualna tudi za občino Nazarje, 
ker se je že nekaj časa nazaj govorilo o kolesarskem mostu čez Savinjo pri gradu. Za njihovo 
občino je to cenejša rešitev kot rekonstrukcija obstoječega mostu čez Dreto pri Izolesu, ki bi jo 
morali izvesti v primeru trase skozi Loke. 

Kar se pa tiče mostu čez Savinjo, ki je predviden po sedanjem načrtu kolesarske poti, se je 
potrebno povezati in zadolžiti naš novi TIC, ki ima menda izkušnje v turizmu, da skupaj z 
občino ustvari turistično perspektivo spodnjih Lok in s tem kandidiramo na enem izmed 
bodočih razpisov in tako pridobimo sredstva za pravi most, ki bo primeren tudi za dejanski 
avtomobilski promet. S tem razbremenimo Loke in dobimo novo povezavo, kolesarjem s strani 
spodnje Savinjske pa damo možnost ogleda Ljubije in Mozirja. 
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Zavedam se, da nobena od tras ne bo šla gladko skozi pri lastnikih ob trasi, vendar je po moje 
za turizem v prihodnje nujno potrebno razmišljati o trasi, kako turiste pripeljati v Mozirje in ne 
mimo nas. 

Ogledal sem si tudi traso po nasipu na desnem bregu Savinje med Novimi Lokami in Sotesko, 
ki je bila parkrat omenjana kot trasa za prihodnji nadomestek projektirane kolesarske steze. Ta 
trasa je zanimiva, tudi izvedljiva, vendar se bojim, da bo misija nemogoče dogovor z državo in  
lastniki ob nasipu, ker imajo skoraj vsi na tej trasi urejene zasebne kotičke. 

Še moj pogled na trenutni projekt kolesarske steze. 

Slabo za turizem, povečanje prometa skozi Loke ter odprtje neustrezne povezave med Lokam 
in Nazarjam na desnem bregu Savinje. 

Ta mail ni pisan za diskusijo po mailu, temveč za diskusijo na naslednjem OS ali mogoče za en 
izreden OS v bližnji prihodnosti, kjer bi lahko v miru prediskutirali možnosti tako iz finančnega 
kot izvedbenega vidika. 

Lep pozdrav vsem skupaj. 

 













 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0009/2020 
Datum:    7.2.2020 
 
 
 
K5 . TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Sklep o potrditvi investicije »Knjižnica v OŠ Mozirje«, 

 
PRAVNA PODLAGA: 23. člen Statuta Občine Mozirje 
 
PREDLAGATELJ: župan 
 
 
 
Kratka obrazložitev :    
 
Že dalj čas je v OŠ Mozirje problem ustreznih prostorov za šolsko knjižnico. 
 
Za rešitev tega problema je več variant. Osnovna šola Mozirje kot uporabnik prostorov, je 
predlagala, da se nadaljuje koncept gradnje prostorov za potrebe osnovne šole.   
 
Projekt predvideva, da se del obstoječega  večnamenskega prostora (telovadnice) nameni 
za knjižnico. Za potrebe šolske knjižnice se tako pridobi cca 140 m2 uporabnih površin. 
 
Projekt bo predstavljen na seji Sveta. 
 
 
 
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0009/2020 
Datum:    7.2.2020 
 
 
 
K6  . TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Vloga za izbris javne poti na območju »Gozdne šole Mozirje« in 

dovoljenje za postavitev zapornice na cesti 767181, odsek »gozdna šola« 
 

 
PREDLAGATELJ: Natur Avantura 
 
 
 
Kratka obrazložitev :    
 
V juliju 2019 je novi upravljalec »Gozdne šole Mozirje« postavil zapornico na cesti 
767181, na odseku ceste, ki meji na  »gozdna šolo«. 
 
Na novo nastalo stanje je bilo s strani krajanov kar nekaj nesoglasja. 
V začetku februarja 2020, pa je medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izdalo odločbo 
investitorju NaturAvantura odločbo, da se zapornica odstrani. 
 
Pred kakršnokoli odločitvijo, je potrebno tematiko temeljito preučiti. 

 
 
 
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0009/2020 
Datum:    10.2.2020 
 
 
 
K7  . TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: Pobuda za odkup zemljišča 
 

 
PREDLAGATELJ: Marko Presečnik 
 
 
 
Kratka obrazložitev :    
 
Subject: Prodaja zemljisc 
 
Spostovani. 
Pravkar sem zasledil, da domaca nepremicninska agentka prodaja 4.700 m2 zemljisca na 
"pekovih lavah". To je na edinem skoraj neokrnjenem predelu Mozirja pod glavnim 
kroziscem. 
Za to celotno lokacijo ze dolgo casa vztrajam, da jo je potrebno zascititi od razprscenosti 
in v prihodnje ta del kot celoto urediti v turisticno ali stanovanjsko zakljuceno celoto. 
Nedopustno je, da dovolimo kakorkoli degredirati to podrocje. 
Takoj je potrebno razmisliti kako celoto zascititi, mogoce odkupiti in narediti iz nje lepo 
zgodbo. 
Zahtevam, da gre to vprasanje na naslednji obcinski svet. 
Lep vikend vsem 
 
 
  
Pripravil:  
mag. Ivo Glušič 
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