
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 8.6.2020 
Številka: 032-0002/2020 
 
 

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 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 16.6.2020, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 18.2.2020, 

priloga 
2. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
3. Potrditev Elaboratov o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe 

- oskrbe s pitno vod, priloga (poročevalec : JP Komunala Mozirje) 
- odvajanja komunalne odpadne vode, priloga (poročevalec : JP Komunala Mozirje) 
- čiščenja komunalne odpadne vode, priloga (poročevalec : JP Komunala Mozirje) 
- zbiranja komunalnih odpadkov, priloga  (poročevalec:  JP Komunala Mozirje) 

4. Soglasje k finančnemu najemu vozil JP Komunala Mozirje, priloga (poročevalec: Andrej Kladnik) 
5. Sklep o predlogu programa športa v občini Mozirje za leto 2020,  priloga (poročevalec: Janez 

Janko) 
6. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2020,  priloga 

(poročevalec: Ivo Glušič) 
7. Sklep o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2020, priloga (poročevalec: Ivo Glušič ) 
8. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2020, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
9. Imenovanje članov sveta JSKD Mozirje, priloga  (poročevalec: Ivo Glušič) 
10. Imenovanje članov občine Mozirje v svet zavoda JVIZ Mozirje, (poročevalec: Janez Janko) 
11. Informacija o poslovanju JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, priloga (poročevalec: 

Božena Herzog, direktorica JZ) 
12. Ustanovitev stavbne pravice- bar Gams (poročevalec: Iršič Boštjan) 
13. Informacija o poteku državne kolesarske steze, priloga (poročevalec: Jože Sinur, MOV) 
14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
S spoštovanjem 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava: Ivo Glušič, Janez Janko, Jaka Vačovnik 
- zunanji poročevalci:  Jože Sinur – MOV, Božena Herzog - direktorica JZ ZSZD, 

Andrej Kladnik - JP Komunala Mozirje 
- predstavniki  tiska  

 



TOČKA  1 
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 9. redne seje 

 
ZAPISNIK 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  18.2.2020. 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje. 

 
 

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

JOŽE SINUR - MO Velenje, DARJA PLANINŠEK – nadzorni odbor,  
Savinjske novice. 

 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta. 
 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 9. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje. Predlagatelj dnevnega reda,  župan Občine Mozirje, je 
zaradi zunanjih poročevalcev predlagal, da se vrstni red delovnih točk spremeni tako, da bo 
najprej na vrsti točke katere poročevalci prihajajo od zunaj. Doda se še ena točka, ki se nanaša 
na lokacijsko preveritev. 
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 

19.12.2019, priloga 
2. Sklep o potrditvi investicije »Knjižnica v OŠ Mozirje«, priloga  (poročevalec: Andreja Hramec 

– ravnateljica OŠ Mozirje, Miha Prosen- Studio list d.o.o. Ivan Suhoveršnik)  
3. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na območju EUP MO 

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

39, k.o. Šmihel, priloga  (poročevalec: SOU Velenje, Jože Sinur) 
5. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 129/6 - del v 

k.o. Brezje  
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. Predstavitev poteka kolesarske steze po projektu DGD/PZI št. 14865 priloga  (poročevalec: 

Ivan Suhoveršnik)  
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 8. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
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K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
19.12.2019 
 
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 19.12.2019. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Sklep o potrditvi investicije »Knjižnica v OŠ Mozirje« 
 
Uvodno obrazložitev sta podala  Andreja Hramec in Miha Prosen: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
Zasnova šole je bila sprejeta leta 2003 z uvedbo 9-letke, dograjene so bile učilnice za nižjo 
stopnjo, zgrajena je bila športna dvorana, ostala pa je še zadnja, tretja  faza in sicer izgradnja 
šolske knjižnice z navezavo na računalniško učilnico zaradi predvajanja multimedijskih 
vsebin. 
Rešitev za tretjo fazo je predvidena na osnovi idejnih načrtov iz leta 2003, da se obstoječa 
večnamenska dvorana (stara telovadnica) v obsegu ¼ spremeni v knjižnico, ostali del pa se še 
naprej uporablja za razne šolske, pa tudi društvene ali občinske prireditve. 
Ocena investicije znaša od 140 do 170 tisoč EUR. 
 
Razprava: 
V živahni razpravi je bilo izpostavljeno naslednje: 
Mag. Peter Goltnik: 
Investicija v novo šolsko knjižnico je vsekakor potrebna. Boljša rešitev je nov prizidek, da se 
obstoječ sorazmerno velik prostor »ne uniči«. Dejstvo je, da je stara dvorana v obstoječem 
obsegu vseskozi zasedena. Dejstvo je, da prostor v velikosti stare telovadnice danes stane 
okrog 1,5 mio. EUR. Gradnja knjižnice v tem prostoru je po navedenih ocenah 170 tisoč, 
medtem ko potrebna adaptacija preostanka telovadnice niti ni ocenjena. To pomeni, da bomo z 
veliko denarja res pridobili knjižnico, izgubili pa velik prostor za potrebe rekreacije. 
Jožef Jelen: 
Dejstvo je, da se vedno rabijo novi prostori zaradi spremembe normativov ali povečanje 
števila učencev. Pri tako važni odločitvi, bi bilo prav, da bi imeli oceno števila otrok in oceno 
po potrebnem prostoru za naslednjih 5 do 10 let. 
Mark Molnar: 
Knjižnica je na nek način ogledalo šole. V tej dilemi se je potrebno odločat tudi o tem, ali 
šolski prostori služijo le za šolske potrebe ali tudi za druge potrebe, na primer društvene. 
Marko Presečnik: 
Kot vedno, smo tudi sedaj v neki časovni stiski. O potrebi šolske knjižnice je bilo govora že 
pred leti, a narejeno ni bilo ničesar. Sedaj pa imamo problem, ko je potrebno do naslednjega 
šolskega leta (september 2021) zagotoviti dodaten prostor za še en oddelek in zgraditi 
knjižnico. Upoštevajoč roke za pridobitev gradbenega dovoljenja, izbiro izvajalca in samo 
gradnjo, časa za odločanje praktično ni. Definitivno pa je škoda »uničit« staro telovadnico. 
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Boštjan Goličnik: 
Mogoče bi bilo vredno razmislit o dodatni triadi v Šmihelu. S tem bi nekoliko razbremenili 
potrebo po takojšnjem dodatnem prostoru za učilnico. 
Alenka Brezovnik: 
Kakšen je skrajni rok za realizacijo projekta? 
Mag. Damjan Kocjanc: 
Imamo problem; knjižnica – DA, dodatna učilnica – DA, oboje se rabi do septembra 2020, 
telovadnega prostora pa nebi zmanjšali. Ali šola res ne rabi več stare telovadnice? Kaj res šola 
rabi? Kakšni so realni termini za izvedbo projekta? 
Mag. Borut Repše: 
Ali imamo samo v Mozirju tak problem, kako to rešujejo drugje? 
Urška Car: 
Vrednost investicije je 170 tisoč EUR, je to vse? 
Lilijana Rakun: 
Za kvalitetno odločanje bi rabili celotno finančno konstrukcijo in alternativne rešitve. 
Vsekakor pa šola rabi dodatna prostora za knjižnico in učilnico. 
Andreja Hramec: 
Odgovori: 

• Šola rabi za svoje delovanje prostor za šolsko knjižnico (normativ min. 80 m2) in glede 
na število učencev v letu 2020/21 še dodatno učilnico. 

• Osnovna šola za svoje potrebe zelo redko uporablja staro telovadnico. Izjemoma za 
skupne roditeljske sestanke, kakšne plesne vaje, … Nova športna dvorana za potrebe 
šole nudi tri vadbeno prostore. To je dovolj. 

• Vrednost investicije med 140 in 170 tisoč EUR se nanaša na knjižnico. Potrebna bo še 
adaptacija preostanka telovadnice (strop, pod, beljenje, …), kar pa še ni ocenjeno. 

Miha Prosen: 
Odgovori: 

• V kolikor bi investicijo izvajali znotraj stare telovadnice, so roki za izvedbo do 
septembra 2020 realni (projekti, gradbeno dovoljenje, javno naročilo, izvedba,), za nov 
prizidek pa le težko ulovljivi. 

 
Po končani razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se pristopi k projektu izgradnje šolske 
knjižnice v prostoru sedanje telovadnice v OŠ Mozirje. 
Za: 9 glasov 
Porti: 1 glas 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na območju EUP 
MO 15, k.o. Brezje 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Jože Sinur: 
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.  
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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-tih 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. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
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.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na območju EUP 
SM 39, k.o. Šmihel 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Jože Sinur: 
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-tih 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  
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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. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
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.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 129/6 - 
del v k.o. Brezje 
 
Uvodno obrazložitev je podal  Jože Sinur: 
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-tih 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 lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več kot 20%. 
Predvideno je povečanje stavbnega zemljišča za 153 m2, kar je manj od dopustnih 600 m2, 
izvorno območje EUP BR 28 pa je veliko 186,643 ha. V okviru obravnavane EUP je posebej  
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določeno območje dejavnosti površin razpršene poselitve, v velikosti 781 m2 (153m2/781m2 
= 0,19, kar znaša v odstotkih 19 %).  
 
Sprejet je bil naslednji: 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje potrdi Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča na parc. št. 129/6 - del v k.o. Brezje v predlagani obliki in vsebini.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Vloga za izbris javne poti na območju »Gozdne šole Mozirje« in dovoljenje za postavitev 
zapornice na cesti 767181, odsek »gozdna šola« 
 
Uvodno poročilo je podal direktor družbe NaturAvantura  Aleš Krivec: 
V letu 2019 je družba NaturAvantura d.o.o. začela izvajati aktivnosti na območju »gozdne šole 
Loke« kot najemnik tega prostora od ŠUS.  Glede na zatečeno stanje, je bilo potrebno najprej 
prostor očistiti (smeti in grmovja) in vzpostaviti pogoje za kampiranje. Pokazalo se je, da 
verjetno zaradi dolgotrajno opuščenega prostora, kar precej ljudi koristi to območje za svoje, 
predvsem ne legalne namene. Iz navedenega razloga se je družba odločila za postavitev rampe 
na cesti, ki predstavlja vstop v »gozdno šolo«. 
 
Razprava: 
V živahni razpravi je bilo izpostavljeno naslednje: 
Marko Presečnik: 
Domačini vemo, kje je »gozdna šola«, parcela 441/1 k.o. Loke pa ne obstaja. Je napaka ? 
Za kvalitetno odločanje bi vsekakor potrebovali vizijo razvoja dejavnosti na tem območju v 
prihodnje. 
Urška Car: 
Dostop do »gozdne šole« je po kategorizirani cesti, ki od zadnje kmetije dalje poteka po privat 
zemljišču. 
Mag. Peter Goltnik: 
Skrajšanje kategorizirane ceste bi potem pomenilo, da je onemogočen dostop do zemljišč 
Športne unije in vseh sosednjih kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
Ivan Čopar: 
Zanima me pogodba, ki je bila sklenjena med najemnikom (NaturAvantura) in lastnikom 
(ŠUS). Zapora ceste, ki je potekala od »Marije Terezije« čez to območje do Letuša, nikakor ne 
pride v poštev. Za dejavnost kampiranja, pa bi moral novi najemnik urediti še naslednje: cesto 
primerno opremiti s smerokazi, opraviti razgovor z krajani, postaviti rampo in ograjo na 
svojem zemljišču, vsekakor pa ne zapirati javne poti. 
 Jože Jelen: 
Po mojem mnenju bi moral lastnik zemljišča (ŠUS) urediti dostope, zavarovanje zemljišča, …, 
potem nebi imeli teh nevšečnosti. 
Mag. Damjan Kocjanc: 
Izbris obstoječe javne poti je nemogoče. Vredno pa bi se bilo potruditi, da se najde rešitev, ki 
bi bila sprejemljiva za vse. 
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Krajani Lok: 

• Kamp je dobrodošel, ograja in rampa sodijo v okvir kampa, ne na javno cesto, 
• Problem preprečevanja drog naj rešuje policija, ne rampa, 
• Omogočen mora biti prost dostop do Soteske, Savinje, javnega dobra. 

 
Aleš Krivec: 
Odgovori: 

• Št. Parcele 441/1 je napaka. 
• Želimo sodoben kamp, z povprečnim številom dnevnih obiskovalcev med 250 in 280 

oseb. Predlagani programi predvidevajo, da gostje preživijo 2 dni v kampu ob Savinji, 
4 dni pa zunaj (Golte, Gaj, Logarska, …) 

• Vsi lastniki zemljišč na tem območju imajo daljince za odpiranje rampe, če ga kdo 
rabi, ga lahko dobi naknadno. 

 
 
 
Po živahni razpravi je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP: 
Na podlagi vloge vlagatelja NaturAvantura d.o.o., se izbriše del javne poti na območju 
gozdne šole in omogoči postavitev rampe. 
Za: 0 članov 
Proti: 13 članov 
Sklep ni bil sprejet.  
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Predstavitev poteka kolesarske steze po projektu DGD/PZI št. 14865 
 
Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik:   
Predstavil je potek trase čez občino Mozirje, ki naj bi potekala čez Gorenjski klanec, krožišče 
Soteska, ob regionalni cesti do avtobusne postaje v Preseki, kjer bi bil nov most čez Savinjo v 
Loke. Tu bi se pot nadaljevala po obstoječih lokalnih cestah do Kovača in naprej po stari cesti 
do Nazarij. 
Razprava: 
Marko Presečnik: 
Kolesarska steza je vsekakor potrebna, vendar speljana mora biti tako, da kolesarja vodi čez 
naselje Mozirje in nato naprej v Nazarje in potem tam most čez Savinjo v kolikor je potreben. 
Jože Jelen: 
Verjetno bi pri vsakem krajanu našli »svojo« varianto. Poudaril bi, da moramo izbrati tisto 
varianto, ki bo za občino Mozirje najprimernejša. Ocenjujem, da je most pridobitev za občino. 
Poleg tega bodo uporabniki te poti verjetno večino domačini. 
Mag. Peter Goltnik: 
Kaj pa je v bistvu problem? Je to promet, širina ceste, …. 
Lilijana Rakun: 
Spet imamo problem na občinski mizi, kjer se je treba spet takoj odločit, ko za vrat pritiska 
zadnji vlak za črpanje kohezijskega denarja. Zakaj ni bilo diskusije o tem prej, ko je bil še čas? 
Krajani Lok: 

• Obstoječa cesta je že sedaj prometno zelo obremenjena (čistilna naprava, gozdarski 
kamioni, obiski vrtnarije, še bodoča mlekarna, …) 
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• Širitev ceste za ves predviden promet je ne izvedljiva, saj obstoječa pozidava tega ne 
omogoča. 

• Umesti naj se možnost poteka kolesarske steze čez »gmajno« ko pa bo urejen nasip, pa 
naj kolesarska pot poteka po nasipu. 

Ivan Suhoveršnik: 
Odgovori: 

• Kolesarska pot je državni projekt, katerega namen je zmanjšati kolesarski promet na 
regionalnih cestah. Tam kjer pot poteka čez naselje, ga država ne sofinancira. 

 
Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marko Presečnik: 
Podal je pisno pobudo za odkup ali zavarovanje zemljišča, ki se prodaja ob obvoznici v 
Mozirju. 
Mark Molnar: 
V zadnjem času je precej govora med občani Mozirja glede gradnje optičnih povezav v 
Mozirju. Kakšno vlogo ima pri tem občina Mozirje? Bodo okoliški zaselki spet izpadli? 
Kako bo občina pomagala turističnemu centru Golte? 
Lilijana Rakun: 
VDZ ima vse pripravljeno za selitev v nove prostore na Trate. Kaj pomeni najavljena dražba 
za 2.3.2020? 
mag. Borut Repše: 
Poraba toplote v KD Mozirje je previsoka. Kako je z toplotno regulacijo dvorane? 
Kako občina poravnava obveznosti do ZD Nazarje? 
Ivan Čopar: 
Kdaj se načrtuje obnova Praprotnikove ulice? 
Urška Car: 
Kako je s poplačilom kredita , ki ga je najel ZD Nazarje? 
Ivan Suhoveršnik: 
Informacije:  

• Občina Mozirje se prijavlja na razpis LAS  za opremo v knjižnici, obnovo odra v KD 
Mozirje in osvetlitve cerkva. 

• Remont je odkupil staro občinsko stavbo. 
• VOC bo v marcu pričel z izgradnjo krožišča pri OŠ Mozirje 
• Hotel Benda je prodan. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  011-00__/2020 
Datum:    13.3.2020 
 
 
 
K 2.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA:  Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2019 - prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA:  
Pri pripravi zaključnega računa se uporabljajo naslednji predpisi:  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF),  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo),  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),  
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),  
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v 
nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),  
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),  
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),  
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),  
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in  
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).  
- 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 
- zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju izobraževanja, 

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

- Izvajanje investicij, ki so se sofinancirane s strani RS, kamor sodijo: 



1. Nadgradnja 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. Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje) 
3. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče šola, krožišče Soteska, vir: 

Občina Mozirje) 
4. Novogradnja parkirišč (pri KD Mozirje in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje) 
5. Pridobitev projektne dokumentacije za kohezijska sredstva (Praprotnikova ulica, 

Kanalizacija Praprotnikova, Kanalizacija Loke in Kanalizacija pri  šoli), vir: Občina 
Mozirje) 

6. Prostori za Godbo, prostori za Knjižnico (vir: Občina Mozirje) 
 
Del sredstev, to je 32,18 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 
43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, 
vodovodov, čiščenju in odvajanju odpadnih voda ter urejanju prostora. 
 
V virih sredstev je bilo realiziranih 83,55 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 
16,45 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, 
sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  
 
Prikaz po skupinah kontov med sprejetim proračunom in zaključnim računom 2019 
 
PRIHODKI 
 
Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih 
Končna realizacija prihodkov v letu 2019 je bila 3.786.876,45 EUR. 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Davčni prihodki 2.901.659,00   2.938.991,95 101,29% 
Nedavčni prihodki 204.400,00   225.107,63 110,13% 
Kapitalski prihodki 140.000,00   117.550,00 83,96% 
Donacije 1,00   0,00 0,00% 
Transferni prihodki 391.982,00   505.226,87 128,89% 
          
SKUPAJ 3.638.042,00   3.786.876,45 104,09% 

 
ODHODKI 
Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov: 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Tekoči odhodki (40) 1.038.728,45   1.075.842,51 103,57% 
Tekoči transferi (41) 1.375.351,78   1.352.909,75 98,37% 
Investicijski odhodki (42) 1.158.903,77   1.133.998,24 97,85% 
Investicijski transferi (43) 21.822,00   18.802,57 86,16% 
          
SKUPAJ 3.594.806,00   3.581.553,07 99,63% 

 
Proračunski presežek: 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Proračunski presežek 43.236,00   205.323,38 474,89% 

ZADOLŽEVANJE 



 
Obveznosti nastale v letu 2019 in bremenijo proračun v letu 2020 znašajo: 

31.12.2019 ZAPADLO (EUR) 
NE ZAPADLO 
(EUR) SKUPAJ (EUR) 

DOBAVITELJI   284.922,86 284.922,86 
DO EKN   87.237,72 87.237,72 
SKUPAJ   372.160,58 372.160,58 

 
Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2019: 
KREDITI 31.12.2019 
ABANKA 1.133.772,88 
NLB 328.205,20 
MGRT LJ 59.517,88 
MGRT LJ 68.020,44 
MGRT LJ 38.845,75 
MGRT LJ 12.381,11 
SKUPAJ 1.640.743,26 

 
Pojasnila večjih odstopanj: 
 
Področje 
proračunske 
porabe (PPP) 

Opis 

13. Promet Na področju prometne infrastrukture je bilo planirano 671.278 €, 
realizirano pa predvsem zaradi odprav posledic po žledu v višini 780.509 
€.  Razlog odstopanja je povečana potreba po sanaciji, vzdrževanju in 
obnovi cest. Razlika je bila pridobljena iz državnih virov iz naslova 
sanacij po neurjih. 

15. Okolje Na področju varovanja okolja (plazovi, kanalizacija, čiščenje odpadnih 
voda, vodovod) je bilo prvotno planiranih 276.708 €, realizirano pa je 
bilo 224.424 €. Razlog odstopanja je predvsem v tem, da se projekt 
»povodeje Savinje« iz sredstev Kohezije, še ni odobren. Pridobljena je 
vsa projektna dokumentacija in vsa potrebna gradbena dovoljenja. 
Popolna  vloga je dana na MOP za sofinanciranje iz kohezijskega sklada. 

18. Kultura Kultura, šport: planirano 311.750 €, realizirano 294.537 €. (Osrednja 
knjižnica, galerija, ljubiteljska kultura, programi športa) Razlog 
odstopanja: Ni bilo investicij za knjižnico in KD Mozirje. 

 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Odlok nima učinkov na tekočo proračunsko porabo. 
 
 
Obravnave: 
Odlok so pred sejo Občinskega sveta Občine Mozirje obravnavali vsi odbori pri Občinskem 
svetu Občine Mozirje. Glavni poudarki iz razprav so bili: 
•  Potrebno je dopolniti preambulo Odloka z dodatnimi zakonskimi podlagami, ki se 

nanašajo na Zakon o lokalni samoupravi 



•  Dosežen je cilj, da ni zapadlih obveznosti. Župan in Občinska uprava morajo striti vse, da 
tako tudi ostane. 

• Občinskemu svetu Občine Mozirje se predlaga, da sprejme zaključni račun za letu 2019 
na eni seji. 

• Vsi odbori so sprejeli sklep, da  Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o 
zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2019. 

 
Vsebina zaključnega računa: 
Gradivo je namenjeno za obravnavo na odborih pri Občinskem svetu Občine Mozirje in 
vsebuje: 
1. Odlok o zaključnem računu za leto 2019, 
2. Poslovno poročilo, 
3. Tabela prihodkov in odhodkov za leto 2019 (Primerjava med veljavnim proračunom in 

realizacijo, splošni del, posebni del), 
4. Bilance. 
 
 
Predlog sklepa 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za 
leto 2019 v predlagani obliki in vsebini   
 
Pripravila:  Ivo Glušič in Bernarda Finkšt 
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1. VSEBINA 

 

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

 

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA 

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA 

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov teh sredstev 

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z 

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma 

lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 

vrstah namenskih sredstev 

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 

3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja 

zaključni račun, in proračunov prihodnjih let (na primer: za leto 2020,2021 po 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 -  
ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 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 14. člena 
Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je Občinski svet Občine 
Mozirje na _. seji, dne, _._.2020, sprejel 

O D L O K 

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2019, ki  zajema bilanco 

prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2019 obsega: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.786.876,45 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.164.099,58 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.938.991,95 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.551.906,00 

7000 Dohodnina 2.551.906,00 

703 Davki na premoženje 280.626,46 

7030 Davki na nepremičnine 210.249,60 

7031 Davki na premičnine 76,13 

7032 Davki na dediščine in darila 10.218,30 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 60.082,43 

704 Domači davki na blago in storitve 100.592,67 

7044 Davki na posebne storitve 48,48 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 100.544,19 

706 Drugi davki in prispevki 5.866,82 

7060 Drugi davki in prispevki 5.866,82 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 225.107,63 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 139.719,50 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.296,10 

7103 Prihodki od premoženja 129.423,40 

711 Takse in pristojbine 2.600,10 

7111 Upravne takse in pristojbine 2.600,10 

712 Globe in druge denarne kazni 3.950,90 

7120 Globe in druge denarne kazni 3.950,90 

714 Drugi nedavčni prihodki 78.837,13 

7141 Drugi nedavčni prihodki 78.837,13 



  

72 KAPITALSKI PRIHODKI  117.550,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  69.700,00 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  69.700,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  47.850,00 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  47.850,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  505.226,87 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  413.425,67 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  391.065,97 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  22.359,70 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  91.801,20 

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  
za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike  91.801,20 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.581.553,07 

40 TEKOČI ODHODKI  1.075.842,51 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  243.254,06 

4000 Plače in dodatki  202.233,65 

4001 Regres za letni dopust  8.350,25 

4002 Povračila in nadomestila  8.444,05 

4003 Sredstva za delovno uspešnost  11.793,76 

4004 Sredstva za nadurno delo  1.027,43 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.404,92 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  38.307,06 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  19.072,91 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  15.269,80 

4012 Prispevek za zaposlovanje  129,11 

4013 Prispevek za starševsko varstvo  215,20 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  3.620,04 

402 Izdatki za blago in storitve  677.987,43 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  118.485,63 

4021 Posebni material in storitve  2.766,67 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  102.499,47 

4023 Prevozni stroški in storitve  2.347,42 

4024 Izdatki za službena potovanja  1.277,50 

4025 Tekoče vzdrževanje  345.968,84 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine  20.599,48 

4027 Kazni in odškodnine  6.610,00 

4029 Drugi operativni odhodki  77.432,42 

403 Plačila domačih obresti  23.976,78 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  23.976,78 

409 Rezerve  92.317,18 

4091 Proračunska rezerva  91.544,74 

4093 Sredstva za posebne namene  772,44 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.352.909,75 

410 Subvencije  42.947,41 

4100 Subvencije javnim podjetjem  1.997,19 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  40.950,22 



  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  305.209,26 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  15.000,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 

4119 Drugi transferi posameznikom  287.209,26 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  110.310,22 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  110.310,22 

413 Drugi tekoči domači transferi  894.442,86 

4130 Tekoči transferi občinam  28.775,33 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  31.122,02 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  834.545,51 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.133.998,24 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.133.998,24 

4201 Nakup prevoznih sredstev  38.735,06 

4202 Nakup opreme  14.760,65 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  930,82 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  565.023,44 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  373.961,48 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  34.275,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in  
investicijski inženiring  106.311,79 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  18.802,57 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso  
proračunski uporabniki  13.201,87 

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  12.301,87 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  900,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  5.600,70 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  5.600,70 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  205.323,38 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  229.300,16 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  735.347,32 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752)  0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil  0,00 

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV. - V.)  0,00 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  12.381,11 

50 ZADOLŽEVANJE  12.381,11 

500 Domače zadolževanje  12.381,11 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  12.381,11 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  199.752,28 



  

55 ODPLAČILA DOLGA  199.752,28 

550 Odplačila domačega dolga  199.752,28 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  182.747,16 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  17.005,12 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  17.952,21 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -187.371,17 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -205.323,38 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA  98.115,62 

 

3. člen 

 

Potrdi se presežek prihodkov  nad odhodki v višini  17.952,21 €, ki se  prenese na splošni 

sklad za drugo. 

4. člen 

 

Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka. 

 

5. člen 

 

Ta odlok začne veljati  15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Številka:  032-000_/2020 

Datum:   _._.2020  

 

 

ŽUPAN 

OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA 

 

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen 

proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom  
Proračun Občine Mozirje za leto 2019, je na svoji 2. redni seji sprejel Občinski svet 

občine Mozirje dne 21.12.2018. V skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine 

Mozirje za leto 2019, je župan izdal sklepe o prerazporeditvi pravic porabe in s tem 

formiral veljavni proračun za leto 2019, ki je podlaga za analizo poslovanja  v letu 

2019. 

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, 

proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z 

obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi 

prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in 

zadolževanjem 

 

PRIHODKI 
 

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih 

Končna realizacija prihodkov v letu 2019 je bila 3.786.876,45 EUR. 

 

  Planirano   Realizirano delež (%)   

Davčni prihodki 2.901.659,00   2.938.991,95 101,29% 

Nedavčni prihodki 204.400,00   225.107,63 110,13% 

Kapitalski prihodki 140.000,00   117.550,00 83,96% 

Donacije 1,00   0,00 0,00% 

Transferni prihodki 391.982,00   505.226,87 128,89% 

          

SKUPAJ 3.638.042,00   3.786.876,45 104,09% 

 

ODHODKI 

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov: 

 
  Planirano   Realizirano delež (%)   

Tekoči odhodki (40) 1.038.728,45   1.075.842,51 103,57% 

Tekoči transferi (41) 1.375.351,78   1.352.909,75 98,37% 

Investicijski odhodki (42) 1.158.903,77   1.133.998,24 97,85% 

Investicijski transferi (43) 21.822,00   18.802,57 86,16% 

          

SKUPAJ 3.594.806,00   3.581.553,07 99,63% 

Proračunski presežek: 
 

  Planirano   Realizirano delež (%)   

Proračunski presežek 43.236,00   205.323,38 474,89% 

 

 



  

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi 

realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 

V letu 2019, v proračun niso bile vključene nove postavke. Povečane 

obveznosti ni bilo. 

 

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na 

sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z 

obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 

47. členom ZJF 

V proračunskem letu 2019 ni bilo povečanja ali zmanjšanja obveznosti do 

proračunskih uporabnikov. 

 

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

 

PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2019 

 

Datum        Prejemnik                               Namen                                                Znesek - 

EUR 

15.02.2019  Kocjanc Jože, Mozirje      Odprava posledic požara                              1.000,00 

 

01.03.2019  Apus d.o.o., Ljubljana       Poplave 8. junij 2018                                   2.415,60 

 

01.03.2019  Apus d.o.o., Ljubljana       Poplave 8. junij 2018                                   2.562,00 

 

15.05.2019  Javno podjetje                    Interventna menjava vodovoda                    9.504,04 

                    Komunala Mozirje     

 

15.05.2019  Mapi-Com d.o.o.,Mozirje  Sanacija ceste                                              9.760,00 

 

05.06.2019  Javno podjetje                    Interventna menjava vodovoda                 13.800,36 

                    Komunala Mozirje                                                      

 

                   Skupaj:                                                                                                   39.042,00                                                                                                     

 

 

 

PRESEŽEK PORABE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2019 

Datum        Prejemnik                               Namen                                                Znesek - 

EUR 

11.09.2019  JPK, d.o.o. Mozirje  Odprava posledic po neurju junij 2019               8.490,87 

                    JPK, d.o.o. Mozirje  Odprava posledic po neurju junij 2019              24.394,75 

11.09.2019  JPK, d.o.o. Mozirje   4.394,75 

03.10.2019  JPK, d.o.o. Mozirje   5.000,00 

09.10.2019  JPK, d.o.o. Mozirje 15.000,00 

06.11.2019  JKP, d.o.o. Mozirje  Odprava posledic po neurju junij 2019              12.871,28 

13.11.2019  JKP, d.o.o. Mozirje  Odprava posledic po neurju junij 2019                6.745,84  

 

                   Skupaj:                                                                                                 52.502,74                                                                                                 

 



  

            3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

 
RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 2019 

 

 

Zap. 

št.          Prejemnik                                                                                            Znesek – EUR 

 

1. Humanitarna dejavnost PP 20049011                                                          550,00 

50,00 Združe.slov.kato.skavtov in skavtinj, LJ, prire.skavtski turnir, pl.19.07.2019 

400,00 Društvo Zgornjesa. Starodobniki, fina. pomoč za prireditev, pl. 07.08.2019 

100,00 Medob. dru .sle. in slabo. Celje, dena. pomoč za nakup voz, pl. 04.11.2019 

 

 2. Športna dejavnost PP 18059006                                                                1.200,00                                                                             

              1.200,00 Tajaron, Ivan Milovanovič, priredi. športnik leta, pl. 05.07.2019 

 

3. Kulturna dejavnost PP 18039006                                                              1.700,00 

              300,00 Društvo upoko. Mozirje, srečanje upoko. Mozirje, pl. 22.08.2019 

              700,00 KD Jurij, kresovanje 2019, pl. 04.09.2019 

              100,00 Zavod Stanislava, fina. pomoč za nagradno igro, pl. 04.10.2019 

              500,00 KD Jurij, extempore Mozirje 2019, pl. 08.11.2019 

              100,00 KD Jurij, fina. pomoč za lutkovni abonma, pl. 04.11.2019 

 

 4.         Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest PP 11049001                                1.983,36 

               900,00 Miran Ugovšek s.p., PZI za cesto Kekec-Dobrovec, pl. 04.11.2019 

             1.083,36 Avgust Strnišnik, ureditev ceste po neurju, pl. 18.12.2019 

 

 5.         Obnova vodovodnega sistema Letošč PP 16039005                               14.710,00 

                201,42 JPK Mozirje, obnova vodovoda, pl. 28.11.2019 

             5.492,19 JPK Mozirje, obnova vodovoda, pl. 28.11.2019 

             9.016,39 Mograd, obnova vodovoda, pl. 28.11.2019 

 

 6.         Pomoč družinam – novorojenčki PP 20029001, pl.29.11.2019                   900,00  

 

 7.         Socialno varstvo starih PP 20049003, pl. 29.11.2019                               1.092,45 

 

 8.         Pokopališče Mozirje PP 16069001, pl. 29.11.2019                                     973,41 

 

 9.         Upravljanje stanovanj PP 16059003, pl. 29.11.2019                                   716,25 

 

10.        Pisarniški in splošni material PP 06039018, pl. 31.12.2019                        386,16 

 

11.        Ureditev regio. ceste, Šmihelska c. PP 13029025                                     6.818,64 

             4.200,00 Skornšek Jože, nado.za upora. zeml., pl.09.12.2019 

             2.618,64 Kostmann, izvedba zadrževa., pl. 20.12.2019 

12.       Občinski praznik PP 01019014                                                                     338,63 

 

13.       Objekti za rekreacijo in ureditev okolice PP 16039008                                953,54 

            953,54 Vrtnarstvo Stropnik, uredi. krožišč, pl. 24.12.2019       

 Skupaj:                                                                                                                   32.322,44 



  

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA 

 

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnih programov in podprogramov 
 

Poraba posrednih uporabnikov je vključena v proračun Občine Mozirje preko uradov 

za gospodarstvo, okolje in prostor ter splošne zadeve. 
 

Proračun Občine Mozirje za leto 2019, je na svoji 2. redni seji sprejel Občinski svet 

občine Mozirje dne 21.12.2018. V skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine 

Mozirje za leto 2019, je župan izdal sklepe o prerazporeditvi pravic porabe in s tem 

formiral veljavni proračun za leto 2019, ki je podlaga za analizo poslovanja v letu 

2019.  

 

            Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 

- zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju 

izobraževanja, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, 

obrambe in zaščite, kulture in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja 

občinskega sveta in občinske uprave. 

- Izvajanje investicij, ki so se sofinancirane s strani RS, kamor sodijo: 

1. Nadgradnja 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. Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje) 

3. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče šola, krožišče Soteska, 

vir: Občina Mozirje) 

4. Novogradnja parkirišč (pri KD Mozirje in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje) 

5. Pridobitev projektne dokumentacije za kohezijska sredstva (Praprotnikova 

ulica, Kanalizacija Praprotnikova, Kanalizacija Loke in Kanalizacija pri  šoli), 

vir: Občina Mozirje) 

6. Prostori za Godbo, prostori za Knjižnico (vir: Občina Mozirje) 

 

Del sredstev, to je 32,18 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije 

(konti 42 in 43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, 

sanaciji plazov, vodovodov, čiščenju in odvajanju odpadnih voda ter urejanju 

prostora. 
 

V virih sredstev je bilo realiziranih 83,55 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih 

virov pa 16,45 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih 

sredstev, sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  

 

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

 

1. Občinski svet 

Predvidena sredstva se nanašajo na delo občinskega sveta, odborov in komisij. 

Sredstva so bila planirana v višini 34.298 €, porabljena pa v višini 33.058 €. 

 

2. Nadzorni odbor 



  

Predvidena sredstva se nanašajo na delo nadzornega odbora. Sredstva so bila 

planirana v višini 5.070  € in v višini 4.895 €  porabljena. 

 

3. Župan 

Predvidena sredstva se nanašajo na delo župana in podžupana ter na porabo rezerve in 

rezervacije. Planirano je bilo 102.708 €, porabljeno pa 100.948 € . 

Poraba rezerve: 39.814 €  Zaradi sanacij po naravnih nesrečah so bila sredstva 

rezerve maksimalno izkoriščena (priloga 1) 

Poraba rezervacije: 32.322 €  prerazporejeno na postavke uporabnikov (priloga 2)  

 

4. Uprava 

Predvidena sredstva so planirana za delo občinske uprave in zajemajo stroške dela, 

stroške storitev in materialne stroške premoženja občine kot so vzdrževanje,  

zavarovanje, energija, voda, …. 

Planirano je bilo 461.511 €, realizirano pa 440.892 €.  

 

5. Urad za gospodarstvo 

Na področju kmetijskih dejavnosti je bilo planiranih 41.083 €, realizirano pa je bilo 

35.078 €. Manj je bilo sofinanciranja zemljiških operacij (namakanje/izsuševanja), 

zaradi zahtevnosti dokazovanja upravičenih stroškov, je ostalo nekaj sredstev za 

sofinanciranje društev.  

Na področju prometne infrastrukture je bilo planirano 671.278 €, realizirano pa 

predvsem zaradi odprav posledic po žledu v višini 780.509 €.  Razlog odstopanja je 

povečana potreba po sanaciji, vzdrževanju in obnovi cest. Razlika je bila pridobljena 

iz državnih virov iz naslova sanacij po neurjih. 

Dejavnost turističnih društev, subvencioniranje turističnega programa in promocijske 

aktivnosti, so bile izpeljane po planu. Gradnja TICa se je začela v decembru 2018, je 

potekala po planu, subvencija je bila prejeta v decembru 2019. 

 

6. Urad za okolje in prostor 

Na področju obrambnih ukrepov ob izrednih dogodkih (CZ in GD) je bilo planiranih 

24.251 €, porabljenih pa 24.369 € (v pretežni meri gre za sofinanciranje delovanja 

gasilskega društva). Razlike je zaradi več pobrane in odvedene požarne takse. 

Na področju varovanja okolja (plazovi, kanalizacija, čiščenje odpadnih voda, 

vodovod) je bilo prvotno planiranih 276.708 €, realizirano pa je bilo 224.424 €. 

Razlog odstopanja je predvsem v tem, da se projekt »povodeje Savinje« iz sredstev 

Kohezije, še ni odobren. Pridobljena je vsa projektna dokumentacija in vsa potrebna 

gradbena dovoljenja. Popolna  vloga je dana na MOP za sofinanciranje iz 

kohezijskega sklada. 

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti (odmera 

zemljišč, prostorsko načrtovanje, obnova Letošča, javna razsvetljava, )  je bilo 

planiranih 213.852 €, realizirano pa je bilo 197.110 €.  

 

 

7. Urad za splošne zadeve 

Področje zajema vse negospodarske dejavnosti. Vključeni so transferi za tekoče 

poslovanje in investicije. 

Znanost in razvoj: planirano 3.070 €, realizirano 3.069,70 €. 



  

Zdravstveno varstvo: planirano 94.312 €, realizirano 90.823 €.  

Kultura, šport: planirano 311.750 €, realizirano 294.537 €. (Osrednja knjižnica, 

galerija, ljubiteljska kultura, programi športa) Razlog odstopanja: Ni bilo investicij za 

knjižnico in KD Mozirje. 

Izobraževanje: planirano 936.735 €, realizirano 926.090 € (delovanje VVZ Mozirje in 

OŠ Mozirje, Š.D. Mozirje). Razlog odstopanja: Nekoliko manjši stroški od planiranih. 

Socialno varstvo: planirano 179.412 €, realizirano 190.025 €. (pomoč družinam, 

center za socialno delo, socialno varstvo starejših, socialno varstvo materialno 

ogroženih, socialno varstvo drugih ranljivih skupin). Razlog odstopanja: Povečuje se 

socialno varstvo starejših občanov. 

 

 

ZADOLŽEVANJE 

Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2019: 

 

KREDITI 31.12.2019 

ABANKA 1.133.772,88 

NLB 328.205,20 

MGRT LJ 59.517,88 

MGRT LJ 68.020,44 

MGRT LJ 38.845,75 

MGRT LJ 12.381,11 

SKUPAJ 1.640.743,26 

 

Obveznosti nastale v letu 2019 in bremenijo proračun v letu 2020 znašajo: 

 

31.12.2019 ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 

DOBAVITELJI   284.922,86 284.922,86 

DO EKN   87.237,72 87.237,72 

SKUPAJ   372.160,58 372.160,58 

 

 

 

 

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

Investicije planirane v letu 2019 so bile realizirane v skladu z terminskim planom 

NRP v višini , ki je bil opredeljen v posebnem delu proračuna. 

 

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. Izvedeno. 

 



  

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. Izvedeno. 

 

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. Ni bilo razpisa. 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

OB032-07-0010 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Namen in cilj 

S projektom občina Mozirje zagotavlja prevoznost gozdnih cest.  

Stanje projekta 

V tekočem izvajanju. Projekt je stalen. Izvedeno. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB032-07-0012 - Sanacija cest po neurjih 
Namen in cilj 

Cilj projekta je sanacija občinskih cest po neurjih do vzpostavitve prvotnega stanja.  

Stanje projekta 

Leto 2008: Sanacija po neurju 2007 Leto 2009: Sanacija po neurju 2007, Sanacija po neurju 2008, Sanacija 

po neurju 2010, sanacija po neurju 2012, sanacija po neurju 2013, sanacija po neurju 2014 in  2015 cesta 

Golte (bela peč) in cesta Mostnar - Izvedeno. 

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 2019 dokončno poplačilo. 

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. Izvedeno. 

OB032-07-0020 – Ureditev regionalne ceste RT-9287123 
Namen in cilj 

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.  

Leto 2009: Priprava PGD in nakup zemljišča za potrebe pločnika. Leto 2010 Nakup zemljišča, Leto 2014 

projekt neaktiven. Aktivnosti so se izvajale v letu 2019 – vgradnja zadrževalnikov. Izvedeno. 

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.  

Stanje projekta 

Obnova ceste v Loke in na Gneč . Izvedeno. 

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. Izdelan je PGD. 

 

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  občino Ljubno 

Stanje projekta 

Projekt je bil izveden v letu 2019. pridobljena so  bila vsa planirana nepovratna sredstva. 

 

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. 

Stanje projekta:  

Redno sofinanciranje gasilske opreme. Izvedeno. 

 

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. 

Izvedeno. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB032-07-0013 - Čistilna naprava  Mozirje 
Namen in cilj 

Na lokaciji v Lokah je poteka 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. 

V letu 2019 se je pričela gradnja gnilišča z namenom zmanjševanja smradu in količine odpadnega blata. V 

fazi izvajanja. 

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 - 2021. Izvedeno. 

OB079-18-0003 - Kanalizacijski sistem aglomeracije Mozirje 
Namen in cilj 

Cilj projekta je dopolnitev aglomeracije Mozirje na vsaj 98% priključenost gospodinjstev 

Stanje projekta 

Pridobljena PGD Dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Izvedeno. 

 



  

 

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, 2019 – sanacija plazu Počink – Vrhovnik Lepa Njiva. - Izvedeno. 

 

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. Izvedeno. 

 

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. Izvedeno. 

 

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 obnova črpališča Ljubija 

V letu 2018 obnova vodov v Lokah 

V letu 2019 obnova vodov v Lokah 

Stanje projekta 

Projekt je aktiven. Izvedeno. 

 

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. Izvedeno. 

 



  

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB079-08-0001 - Obnova zdravstvenega doma Mozirje 
Namen in cilj 

Projekt Obnova zdravstvenega doma 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 v 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 toplotno izolacijo objekta. 

V izdelavi je investicijska dokumentacija, v letu 2014 pa je predvidena izvedba. Zaključek 2015. 

Projekt je zaključen v letu 2016. 

V letu 2019 Beljenje prostorov ZD Mozirje, Obnova strelovoda. Izvedeno. 

OB079-15-0002 - Ureditev 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 in 2019 pa pridobitev projektne 

dokumentacije. V letu 2019 je bilo nabavljeno še novo reševalno vozilo. Izvedeno. 

 

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 . 

2019: Ni bilo sofinanciranj . 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB032-07-0026 - Sanacija kulturnega doma Mozirje 
Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je investicijsko vzdrževanje objekta.  

2017: oder, zavese, luči 

Stanje projekta 

Projekt je stalen. Izvedeno. 

OB032-07-0027 - Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 
Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je, zagotoviti ustrezne prostore za namen delovanja Osrednje knjižnice v Mozirju. 

V ta namen je predvidena dozidava objekta KD Mozirje v obsegu cca 1000 m2. 

Stanje projekta 

Projekt je v izdelavi DGD in pridobivanju gradbenega dovoljenja. 

 

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. Investicije: 2008: Postavitev žične ograje 

okrog športnega parka in ureditev "skeit" parka 2009: 2010: Ureditev Igrišča na mivki,  2015: ureditev 

košarkaškega igrišča, 2017: atletska steza. 

Stanje projekta 

V letu 2013 je ureditev košarkaškega igrišča, zaradi izpada prihodka od Fundacije za šport, izpadla. V letu 

2014 je v pripravi projekt "Gibalni park - Kopelce" ob podpori Fundacije za šport.  

2015 obnova igrišča za košarko ob pogoju. 

2019 je bila izvedena sanacija pomožnega nogometnega igrišča. 

 

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 dograditev plezalne stene - izvedeno.  

V letu 2014 dograditev dodatnih luči. 

V letu 2015 posodobitev telovadnih orodij. 

V letu 2016 posodobitev prezračevanja. 

V letu 2017 posodobitev telovadnih orodij. 

V letu 2018 periodični tehnični pregled telovadnih orodij. 

V letu 2019 zamenjava kritine v celoti. 

 

 

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 

 

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

Stanje sredstev na TRR Občine Mozirje je 31. 12. 2019 znašalo 131.647 EUR. 

Stanje sredstev na računu je 31.12.2019 znašalo 116.068 EUR, ker je stanje sredstev 

na računu 31.12.2017 znašalo 98.116 EUR. 

 

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov sredstev 

               AOP 008 –dolgoročne finančne naložbe znašajo 254.483 EUR  in so enake kot v 

letu 2018. Dolgoročne finančne naložbe v Občini Mozirje so naložbe v Javno 

podjetje Podhom Gornji grad, Javno podjetje Komunala Mozirje, SA-ŠA ORA 

d.o.o., RRA Celje d.o.o., Veterina Mozirje d.o.o., Golte d.o.o. in RASR d.o.o. 

 

             AOP 010 – dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2019 povečale za 366 

EUR in znašajo 5.426 EUR ter predstavljajo terjatve do podjetja Habit d.o.o. 

Velenje in Primus projekt d.o.o. Škofljica. 

 

 

 

3.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 

             AOP 004, AOP 005 – postavka nepremičnin in popravek vrednosti nepremičnin 

se je povečala glede na leto 2018 za 311.973 EUR in sicer zaradi investicij v 

teku za krožišče Šola, Šmihelsko cesto, most Ljubija, parkirišče Hribernikova 

Centralno čistilno napravo Mozirje in CČN-gnilišče. Vrednost nepremičnin 

znaša 13.931.730 EUR in je sestavljena iz naslednjih postavk: 

 - zemljišča 863.863  EUR 



  

 - most Loke 326.466  EUR 

 - 8 stanovanj 205.602  EUR 

 - poslovni prostori 2.832.319  EUR 

                       (Kulturni dom Mozirje                                    147.122 EUR 

                        Mrliška vežica Šmihel                                 35.111 EUR 

                        Športna dvorana Mozirje                      2.035.708 EUR 

                        Poslovni prostor v Upravnem centru       428.497 EUR 

                        na Šmihelski cesti 2 

                       Gasilski objekt Šmihel                                  7.840 EUR 

                       Garderobe - igrišče Mozirje                        33.027 EUR 

                       Turistično informacijski center Mozirje )   145.014 EUR 

                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – vodooskrba                      407.268 EUR 

                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – odvajanje odp. voda        668.091 EUR 

                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – čiščenje odp. voda           52.750 EUR 

                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – odpadki                                 39.248 EUR 

                     - zgradbe Kom. podjetje Velenje – Vodovod Lepa njiva 79.756 EUR 

                     - zgradbe Simbio d.o.o. Celje – odlagališče Bukovžlak 1.755 EUR 

                     - zgradbe RCERO 71.116 EUR 

                     - tržnica Mozirje 71.019 EUR 

                     - trško jedro 1.183.079 EUR 

                     - zunanje igrišče                                                                        107.863 EUR 

                     - avtobusna postajališča                                                              30.378 EUR 

                     - vaško jedro Šmihel                                                                 139.605 EUR 

                     - igrišče za košarko Loke                                                            54.127 EUR 

                     - javna razsvetljava od 2019                                                       12.803 EUR 

                     - krožišča                                                                                   211.149 EUR 

 - investicije v teku – ceste           4.807.764 EUR 

                      - investicije v teku – javna razsvetljava 85.064 EUR 

                     - investicije v teku – Krahelnovo 324.175 EUR 

                     - investicije v teku – Podrožnik 154.479 EUR 

 - investicije v teku -  izgradnja regijskega centra Celje 480 EUR 

                     - investicije v teku – Šmihelska cesta                                        243.804 EUR 

                     - investicije v teku – sakralni objekti 39.892 EUR 

                     - investicije v teku – vodovod Letošč 63.568 EUR 

                     - investicije v teku – centralna čistilna naprava 608.706 EUR 

                     - investicije v teku – projektna doku. kolesarska pot                  13.076 EUR 

                     - investicije v teku – zemljišče za prizidek k ZD Nazarje             8.432 EUR 

                     - investicije v teku – obnova Praprotnikove ulice                       27.966 EUR 

                     - investicije v teku – Knjižnica Mozirje-prizidek KD                 30.599 EUR 

                     - investicije v teku – CČN Mozirje,2. faza-gnilišče                  118.179 EUR 

                     - investicije v teku – most Ljubija                                                 5.700 EUR  

                     - investicije v teku – parkirišče Hribernikova                             12.340 EUR 

                     - investicije v teku – krožišče Šola                                              21.631 EUR 

                     - investicije v teku – kanalizacija Praprotnikova Mozirje             1.631 EUR 

                     - investicije v teku – kanalizacija Loke-vzhod                         3.782,00 EUR 

                     - investicije v teku – kanalizacija Mozirje-zahod-šola             2.078,00 EUR 

 
            

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z 

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 



  

AOP 011 –  postavka terjatve za sredstva dana v upravljanje se je zmanjšala za 

120.186 EUR glede na leto 2018. Občina Mozirje ima naslednje terjatve 

za sredstva dana v upravljanje: 

 - OŠ Mozirje             417.740 EUR 

 - VVZ Mozirje 336.766 EUR 

 - Lekarna Mozirje  1.392.922 EUR 

 - Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje 237.445 EUR 

 - Osrednja knjižnica Mozirje 26.650 EUR 

 - Regijsko študijsko središče Celje 11 EUR 

                     -  JZ TKŠM Mozirje                                          46.134 EUR 

                     - Glasbena šola Nazarje                                          418 EUR 

                        Skupaj:                     2.458.086 EUR    
 

AOP 017 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 

se zmanjšale za 45.352 EUR glede na preteklo leto in znašajo 1.004 

EUR in sicer so to terjatve do Državnega zbora RS in OŠ Mozirje. 

AOP 020 –  druge kratkoročne terjatve so manjše od leta 2018 za 72.952 EUR in 

znašajo 41.453 EUR. To so terjatve do zavezancev za davčne in 

nedavčne prihodke FURS in terjatve za vstopni DDV.   

 

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

AOP 021 –  neplačani odhodki so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 

236.174 EUR  in znašajo 519.737 EUR. 
 

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma 

lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 
 Nimamo.   

 

Bilanca stanja na dan 31.12.2019  

 

  

ČLENITEV 

SKUPINE 

KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

Oznaka 

za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 17.489.159
 

17.301.841
 

00 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

002 17.638
 

17.627
 

01 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 

SREDSTEV 
003 15.214

 
13.420

 

02 NEPREMIČNINE 004 17.897.990
 

17.334.500
 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.966.260
 

3.714.743
 

04 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 
006 1.880.836

 
1.818.163

 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
007 1.043.826

 
978.101

 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 254.483
 

254.483
 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0
 

0
 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 5.426
 

5.060
 



  

ČLENITEV 

SKUPINE 

KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

Oznaka 

za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

09 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 

UPRAVLJANJE 
011 2.458.086

 
2.578.272

 

  

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG 

IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 713.690
 

1.116.227
 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 

UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 
013 0

 
0

 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 

FINANČNIH USTANOVAH 
014 131.647

 
97.705

 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 19.849
 

101.850
 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0
 

0
 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 
017 1.004

 
46.356

 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0
 

0
 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0
 

0
 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 41.453
 

114.405
 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 519.737
 

755.911
 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0
 

0
 

  
C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 
023 123.040

 
166.690

 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0
 

0
 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0
 

0
 

32 
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 
026 0

 
0

 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0
 

0
 

34 PROIZVODI 028 0
 

0
 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0
 

0
 

36 ZALOGE BLAGA 030 123.040
 

166.690
 

37 DRUGE ZALOGE 031 0
 

0
 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 
032 18.325.889

 
18.584.758

 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0
 

0
 

  

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 586.806
 

1.050.945
 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 

PREDUJME IN VARŠČINE 
035 0

 
0

 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 18.572
 

19.440
 

22 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

DOBAVITELJEV 
037 284.923

 
602.383

 

23 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

POSLOVANJA 
038 28.499

 
61.696

 

24 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

039 87.238
 

34.303
 

25 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 

FINANCERJEV 
040 0

 
0

 



  

ČLENITEV 

SKUPINE 

KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

Oznaka 

za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

26 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

FINANCIRANJA 
041 0

 
0

 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 44.534
 

166.433
 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 123.040
 

166.690
 

  

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 

044 17.739.083
 

17.533.813
 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 16.092.914
 

15.700.639
 

91 REZERVNI SKLAD 046 0
 

0
 

92 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
047 5.426

 
5.060

 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0
 

0
 

940 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH 
049 0

 
0

 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0
 

0
 

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0
 

0
 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0
 

0
 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0
 

0
 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 1.640.743
 

1.828.114
 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0
 

0
 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
056 0

 
0

 

981 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 

NALOŽBE 
057 0

 
0

 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0
 

0
 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0
 

0
 

  
I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 
060 18.325.889

 
18.584.758

 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0
 

0
 

 

 

 

 

 

  

Sestavni del bilance stanja sta obrazca: 

 

a) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 

 

V tem obrazcu so zajeta neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima 

Občina Mozirje v lasti in sicer v višini 14.771.164 EUR. 

 



  

Amortizacija v višini 264.583 EUR je bila obračunana po predpisanih stopnjah 

rednega odpisa ( Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 

108/13 in 100/15). 

 

b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil; 

 

Ta obrazce vsebuje stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb. Naložbe v deleže 

znašajo v letu 2019 za Občino Mozirje 254.483 EUR. 
 

  



  

 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

 

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 

sistema EZR (Uradni list RS 120/07), je Občina Mozirje kot upravljalec EZR v naši Občini, 

11. 6. 2008 opravila vpis v Poslovni register Slovenije. 

 

V skladu z navedenim pravilnikom smo pričeli z ločenim vodenjem poslovnih knjig za 

poslovni subjekt EZR Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična številka: 

5883849001. 

 

V sistem EZR so poleg Občine vključeni še posredni uporabniki proračuna Občine Mozirje, 

in sicer: 

- Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 

- JVIZ Mozirje - OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, 

- JVIZ Mozirje - OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji, 

- Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje, 

- JZ TKŠM Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 

- Lekarna Mozirje, Hribernikova ulica 4, 3330 Mozirje in 

- Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje 

 

 

Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve 

 

AOP 014  -  denarna sredstva na računu EZR v višini 547 EUR 

 

AOP 021  -  neplačani odhodki za obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do PU za      

                     stanje na podračunih v višini 709.249 EUR 

 

Kratkoročne obveznosti  in pasivne časovne razmejitve 

 

AOP 039  -  Kratkoročne obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do PU za stanje na 

                     podračunih  v višini 709.796 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 

 

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 

vrstah namenskih sredstev 

 

Občina Mozirje je prejela namenske prejemke od: 

- občanov za modernizacijo lokalnih cest in sicer v višini 8.050 EUR. 

 

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 

 

Ne porabljenih namenskih sredstev ni bilo. 

 

 

3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja 

zaključni račun, in proračunov prihodnjih let  

            AOP 037 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale glede na leto 

2018 za 317.460 EUR in sicer znašajo 284.923 EUR. Večje obveznosti do 

dobaviteljev so naslednje: 

 

- Čistilni servis Poprask Ana s.p.             1.737 EUR - čiščenje športne dvorane in kulturnega 

                                                                                      doma december 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Deos d.d., Gornji grad                           10.609 EUR - oskrbnine november-december 2019                                                                                             

- Ekoen d.o.o., Luče                                13.968 EUR - ogrevanje telovadnice in kulturnega 

                                                                                       doma od novembra do decembra 2019 

- Esotech Velenje                                    17.094 EUR - obnova in dograditev centralne  

                                                                                       čistilne naprave-gnilišče v Mozirju 

- Javno podjetje komunala Mozirje         79.029 EUR – vzdrževa. loka. cest nove. dece.2019,  

                                                                                         vodenje katastra, izgradnja plato CČN                                                                                                                                                                     

- Habit d.o.o.,Velenje                               2.006 EUR - obratovalni stroški december 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Natek d.o.o., Mozirje                              5.489 EUR - šolski prevoz december 2019                                                                                

-Remont Celje d.d.                                  77.044 EUR - asfaltiranje cest december 2019 

-Savinjske novice d.o.o.                            3.426 EUR -  plačilo glasila 2019,koledar prireditev 

-Andrej Rihter s.p., Rečica ob Savinji      9.526 EUR -  sanacija kanalizacije 

-ZIKŠT 3 JEZERA, Braslovče                 3.660 EUR -  sofinanciranje TIC Mozirje 

-Adriatic d.d., Ljubljana                            3.854 EUR -  zavarovanje poslovnih prostorov 

-Abanka d.d., Ljubljana                            2.138 EUR  - obresti december 2019 

-Elektro Celje, d.d.                                    3.084 EUR -  plač. javne razsvetljave december 

-Kostmann d.o.o., Velenje                        9.948 EUR - izvedba zadrževalnikov                                                                                                                                                                            
 



ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019

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

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.786.876,453.638.042,003.638.042,00 104,1104,1148.834,45

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.164.099,583.106.059,003.106.059,00 101,9101,958.040,58

70 DAVČNI PRIHODKI 2.938.991,952.901.659,002.901.659,00 101,3101,337.332,95

700 Davki na dohodek in dobiček 2.551.906,002.551.906,002.551.906,00 100,0100,00,00

7000 Dohodnina 2.551.906,002.551.906,002.551.906,00 100,0100,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 2.551.906,002.551.906,002.551.906,00 100,0100,00,00

703 Davki na premoženje 280.626,46254.753,00254.753,00 110,2110,225.873,46

7030 Davki na nepremičnine 210.249,60201.100,00201.100,00 104,6104,69.149,60

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 19.491,1911.000,0011.000,00 177,2177,28.491,19

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 7.000,863.500,003.500,00 200,0200,03.500,86

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 14,28100,00100,00 14,314,3-85,72

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 83.445,1480.000,0080.000,00 104,3104,33.445,14

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 98.554,87105.000,00105.000,00 93,993,9-6.445,13

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.743,261.500,001.500,00 116,2116,2243,26

7031 Davki na premičnine 76,13150,00150,00 50,850,8-73,87

703100 Davek na vodna plovila 75,10150,00150,00 50,150,1-74,90

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,030,000,00 ------1,03

7032 Davki na dediščine in darila 10.218,3011.000,0011.000,00 92,992,9-781,70

703200 Davek na dediščine in darila 10.218,3011.000,0011.000,00 92,992,9-781,70

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 60.082,4342.503,0042.503,00 141,4141,417.579,43

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 6.704,764.000,004.000,00 167,6167,62.704,76

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 53.374,9638.500,0038.500,00 138,6138,614.874,96

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 2,713,003,00 90,390,3-0,29

Stran 1 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 100.592,6795.000,0095.000,00 105,9105,95.592,67

7044 Davki na posebne storitve 48,481.000,001.000,00 4,94,9-951,52

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 48,481.000,001.000,00 4,94,9-951,52

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 100.544,1994.000,0094.000,00 107,0107,06.544,19

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 49.668,5445.000,0045.000,00 110,4110,44.668,54

704704 Turistična taksa 29.145,7030.000,0030.000,00 97,297,2-854,30

704706 Občinske takse od pravnih oseb 4.000,002.000,002.000,00 200,0200,02.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 6.344,507.000,007.000,00 90,690,6-655,50

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 11.385,4510.000,0010.000,00 113,9113,91.385,45

706 Drugi davki in prispevki 5.866,820,000,00 ------5.866,82

7060 Drugi davki in prispevki 5.866,820,000,00 ------5.866,82

706099 Drugi davki in prispevki 5.866,820,000,00 ------5.866,82

71 NEDAVČNI PRIHODKI 225.107,63204.400,00204.400,00 110,1110,120.707,63

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 139.719,50135.400,00135.400,00 103,2103,24.319,50

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.296,1010.300,0010.300,00 100,0100,0-3,90

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 10.000,0010.000,0010.000,00 100,0100,00,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 296,10300,00300,00 98,798,7-3,90

7103 Prihodki od premoženja 129.423,40125.100,00125.100,00 103,5103,54.323,40

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 15.982,3916.000,0016.000,00 99,999,9-17,61

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 14.972,7518.000,0018.000,00 83,283,2-3.027,25

710304 Prihodki od drugih najemnin 97.439,8390.000,0090.000,00 108,3108,37.439,83

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 976,361.000,001.000,00 97,697,6-23,64

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 52,07100,00100,00 52,152,1-47,93

711 Takse in pristojbine 2.600,103.000,003.000,00 86,786,7-399,90

7111 Upravne takse in pristojbine 2.600,103.000,003.000,00 86,786,7-399,90

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 2.600,103.000,003.000,00 86,786,7-399,90

712 Globe in druge denarne kazni 3.950,906.000,006.000,00 65,965,9-2.049,10

7120 Globe in druge denarne kazni 3.950,906.000,006.000,00 65,965,9-2.049,10

712001 Globe za prekrške 296,451.000,001.000,00 29,629,6-703,55

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.654,455.000,005.000,00 73,173,1-1.345,55
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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

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

714 Drugi nedavčni prihodki 78.837,1360.000,0060.000,00 131,4131,418.837,13

7141 Drugi nedavčni prihodki 78.837,1360.000,0060.000,00 131,4131,418.837,13

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 54.980,4640.000,0040.000,00 137,5137,514.980,46

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 23.856,6720.000,0020.000,00 119,3119,33.856,67

72 KAPITALSKI PRIHODKI 117.550,00140.000,00140.000,00 84,084,0-22.450,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 69.700,0070.000,0070.000,00 99,699,6-300,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 69.700,0070.000,0070.000,00 99,699,6-300,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 69.700,0070.000,0070.000,00 99,699,6-300,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 47.850,0070.000,0070.000,00 68,468,4-22.150,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 47.850,0070.000,0070.000,00 68,468,4-22.150,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 47.850,0070.000,0070.000,00 68,468,4-22.150,00

73 PREJETE DONACIJE 0,001,001,00 0,00,0-1,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,001,001,00 0,00,0-1,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,001,001,00 0,00,0-1,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,001,001,00 0,00,0-1,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 505.226,87391.982,00391.982,00 128,9128,9113.244,87

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 413.425,67391.982,00391.982,00 105,5105,521.443,67

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 391.065,97369.982,00369.982,00 105,7105,721.083,97

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 49.982,0049.982,0049.982,00 100,0100,00,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 319.757,42300.000,00300.000,00 106,6106,619.757,42

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 21.326,5520.000,0020.000,00 106,6106,61.326,55

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 22.359,7022.000,0022.000,00 101,6101,6359,70

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 14.309,7015.000,0015.000,00 95,495,4-690,30

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 8.050,007.000,007.000,00 115,0115,01.050,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 91.801,200,000,00 ------91.801,20

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in 
ribiške politike

91.801,200,000,00 ------91.801,20

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške polit 91.801,200,000,00 ------91.801,20
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.581.553,073.594.806,003.594.806,00 99,699,6-13.252,93

40 TEKOČI ODHODKI 1.075.842,511.038.728,451.118.236,44 96,2103,637.114,06

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 243.254,06250.345,00250.345,00 97,297,2-7.090,94

4000 Plače in dodatki 202.233,65210.430,00210.430,00 96,196,1-8.196,35

400000 Osnovne plače 186.920,23196.000,00196.000,00 95,495,4-9.079,77

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 14.388,5713.100,0013.100,00 109,8109,81.288,57

400004 Drugi dodatki 924,851.330,001.330,00 69,569,5-405,15

4001 Regres za letni dopust 8.350,258.365,008.365,00 99,899,8-14,75

400100 Regres za letni dopust 8.350,258.365,008.365,00 99,899,8-14,75

4002 Povračila in nadomestila 8.444,057.950,007.950,00 106,2106,2494,05

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.414,056.850,006.850,00 108,2108,2564,05

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.030,001.100,001.100,00 93,693,6-70,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 11.793,7611.100,0011.100,00 106,3106,3693,76

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.793,7611.100,0011.100,00 106,3106,3693,76

4004 Sredstva za nadurno delo 1.027,431.000,001.000,00 102,7102,727,43

400400 Sredstva za nadurno delo 1.027,431.000,001.000,00 102,7102,727,43

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.404,9211.500,0011.500,00 99,299,2-95,08

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.404,9211.500,0011.500,00 99,299,2-95,08

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.307,0635.550,0035.550,00 107,8107,82.757,06

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.072,9117.200,0017.200,00 110,9110,91.872,91

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.072,9117.200,0017.200,00 110,9110,91.872,91

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.269,8014.670,0014.670,00 104,1104,1599,80

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 14.129,1513.500,0013.500,00 104,7104,7629,15

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.140,651.170,001.170,00 97,597,5-29,35

4012 Prispevek za zaposlovanje 129,11130,00130,00 99,399,3-0,89

401200 Prispevek za zaposlovanje 129,11130,00130,00 99,399,3-0,89

4013 Prispevek za starševsko varstvo 215,20200,00200,00 107,6107,615,20

401300 Prispevek za starševsko varstvo 215,20200,00200,00 107,6107,615,20

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.620,043.350,003.350,00 108,1108,1270,04

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.620,043.350,003.350,00 108,1108,1270,04
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402 Izdatki za blago in storitve 677.987,43688.240,45735.426,00 92,298,5-10.253,02

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 118.485,63118.707,41113.185,00 104,799,8-221,78

402000 Pisarniški material in storitve 5.664,686.050,006.050,00 93,693,6-385,32

402001 Čistilni material in storitve 24.823,5424.000,0024.000,00 103,4103,4823,54

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 7.517,897.716,257.000,00 107,497,4-198,36

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.381,075.000,005.000,00 47,647,6-2.618,93

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 5.428,916.000,006.000,00 90,590,5-571,09

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 12.801,2510.500,0010.500,00 121,9121,92.301,25

402007 Računalniške storitve 20.648,8919.920,0017.000,00 121,5103,7728,89

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.342,897.086,165.200,00 141,2103,6256,73

402009 Izdatki za reprezentanco 7.328,217.000,007.000,00 104,7104,7328,21

402099 Drugi splošni material in storitve 24.548,3025.435,0025.435,00 96,596,5-886,70

4021 Posebni material in storitve 2.766,673.200,003.200,00 86,586,5-433,33

402100 Uniforme in službena obleka 106,75200,00200,00 53,453,4-93,25

402108 Drobni inventar 0,00200,00200,00 0,00,0-200,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.659,922.800,002.800,00 95,095,0-140,08

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 102.499,47105.224,41104.901,00 97,797,4-2.724,94

402200 Električna energija 33.425,5533.850,0034.500,00 96,998,8-424,45

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 43.716,9147.500,0047.500,00 92,092,0-3.783,09

402203 Voda in komunalne storitve 7.348,837.200,007.200,00 102,1102,1148,83

402204 Odvoz smeti 7.789,348.173,417.200,00 108,295,3-384,07

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.202,573.500,003.500,00 91,591,5-297,43

402206 Poštnina in kurirske storitve 7.016,275.000,005.000,00 140,3140,32.016,27

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,001,001,00 0,00,0-1,00

4023 Prevozni stroški in storitve 2.347,422.340,002.340,00 100,3100,37,42

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.459,441.600,001.600,00 91,291,2-140,56

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 420,26300,00300,00 140,1140,1120,26

402304 Pristojbine za registracijo vozil 189,46140,00140,00 135,3135,349,46

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 278,26300,00300,00 92,892,8-21,74

4024 Izdatki za službena potovanja 1.277,501.850,001.850,00 69,169,1-572,50

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

402402 Stroški prevoza v državi 1.277,501.750,001.750,00 73,073,0-472,50

4025 Tekoče vzdrževanje 345.968,84349.300,00402.300,00 86,099,1-3.331,16

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 18.445,8518.400,0018.400,00 100,3100,345,85

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,00600,00600,00 0,00,0-600,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.840,217.000,007.000,00 97,797,7-159,79

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.874,317.450,007.450,00 92,392,3-575,69
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402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.366,921.500,002.000,00 68,491,1-133,08

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.351,203.500,004.000,00 83,895,8-148,80

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 309.090,35310.850,00362.850,00 85,299,4-1.759,65

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 20.599,4821.249,0021.920,00 94,096,9-649,52

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.292,782.300,002.300,00 99,799,7-7,22

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.746,841.670,001.670,00 104,6104,676,84

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.362,5612.500,0012.500,00 98,998,9-137,44

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,00329,001.000,00 0,00,0-329,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.197,304.450,004.450,00 94,394,3-252,70

4027 Kazni in odškodnine 6.610,006.610,006.610,00 100,0100,00,00

402799 Druge odškodnine in kazni 6.610,006.610,006.610,00 100,0100,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 77.432,4279.759,6379.120,00 97,997,1-2.327,21

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 922,701.920,001.920,00 48,148,1-997,30

402901 Plačila avtorskih honorarjev 496,001.000,001.000,00 49,649,6-504,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,001.250,00 100,0100,00,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.665,153.000,003.000,00 88,888,8-334,85

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 21.682,2721.800,0021.800,00 99,599,5-117,73

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.765,1812.500,0012.500,00 102,1102,1265,18

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.744,142.500,002.500,00 69,869,8-755,86

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.864,122.301,002.000,00 143,2124,5563,12

402931 Plačila bančnih storitev 5,09100,00100,00 5,15,1-94,91

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 837,75700,00700,00 119,7119,7137,75

402999 Drugi operativni odhodki 32.200,0232.688,6332.350,00 99,598,5-488,61

403 Plačila domačih obresti 23.976,7824.365,0024.365,00 98,498,4-388,22

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23.976,7824.365,0024.365,00 98,498,4-388,22

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 713,12965,00965,00 73,973,9-251,88

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.263,6623.400,0023.400,00 99,499,4-136,34

409 Rezerve 92.317,1840.228,0072.550,44 127,3229,552.089,18

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,000,0032.322,44 0,0---0,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,000,0032.322,44 0,0---0,00

4091 Proračunska rezerva 91.544,7439.028,0039.028,00 234,6234,652.516,74

409100 Proračunska rezerva 91.544,7439.028,0039.028,00 234,6234,652.516,74

4093 Sredstva za posebne namene 772,441.200,001.200,00 64,464,4-427,56

409300 Sredstva proračunskih skladov 772,441.200,001.200,00 64,464,4-427,56
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.352.909,751.375.351,781.368.955,79 98,898,4-22.442,03

410 Subvencije 42.947,4161.150,0061.150,00 70,270,2-18.202,59

4100 Subvencije javnim podjetjem 1.997,191.800,001.800,00 111,0111,0197,19

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.997,191.800,001.800,00 111,0111,0197,19

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.950,2259.350,0059.350,00 69,069,0-18.399,78

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,002.600,002.600,00 42,342,3-1.500,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,002.000,002.000,00 0,00,0-2.000,00

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 2.273,152.300,002.300,00 98,898,8-26,85

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 37.577,0752.450,0052.450,00 71,671,6-14.872,93

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 305.209,26303.528,13300.582,14 101,5100,61.681,13

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.000,0012.900,0012.000,00 125,0116,32.100,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 15.000,0012.900,0012.000,00 125,0116,32.100,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 100,0100,00,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 100,0100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 287.209,26287.628,13285.582,14 100,699,9-418,87

411900 Regresiranje prevozov v šolo 88.445,0992.000,0092.000,00 96,196,1-3.554,91

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 92.289,1881.092,4580.000,00 115,4113,811.196,73

411920 Subvencioniranje stanarin 19.520,8720.500,0020.500,00 95,295,2-979,13

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 32.992,1135.000,0035.000,00 94,394,3-2.007,89

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 53.962,0158.935,6857.982,14 93,191,6-4.973,67

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.310,22113.939,65110.489,65 99,896,8-3.629,43

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.310,22113.939,65110.489,65 99,896,8-3.629,43

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 110.310,22113.939,65110.489,65 99,896,8-3.629,43
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413 Drugi tekoči domači transferi 894.442,86896.734,00896.734,00 99,799,7-2.291,14

4130 Tekoči transferi občinam 28.775,3330.540,0030.540,00 94,294,2-1.764,67

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 28.775,3330.540,0030.540,00 94,294,2-1.764,67

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 31.122,0231.000,0031.000,00 100,4100,4122,02

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 31.122,0231.000,0031.000,00 100,4100,4122,02

4133 Tekoči transferi v javne zavode 834.545,51835.194,00835.194,00 99,999,9-648,49

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 534.892,00534.892,00534.892,00 100,0100,00,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 77.705,4977.708,0077.708,00 100,0100,0-2,51

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 217.172,58217.819,00217.819,00 99,799,7-646,42

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4.775,444.775,004.775,00 100,0100,00,44

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.133.998,241.158.903,771.085.791,77 104,497,9-24.905,53

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.133.998,241.158.903,771.085.791,77 104,497,9-24.905,53

4201 Nakup prevoznih sredstev 38.735,0638.742,7638.742,76 100,0100,0-7,70

420101 Nakup avtomobilov 15.942,3015.950,0015.950,00 100,0100,0-7,70

420104 Nakup reševalnih vozil 22.792,7622.792,7622.792,76 100,0100,00,00

4202 Nakup opreme 14.760,6514.792,0017.192,00 85,999,8-31,35

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.185,406.186,006.186,00 100,0100,0-0,60

420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.575,258.606,009.506,00 90,299,6-30,75

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,000,001.500,00 0,0---0,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 930,82931,00931,00 100,0100,0-0,18

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 930,82931,00931,00 100,0100,0-0,18

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 565.023,44607.344,35634.275,71 89,193,0-42.320,91

420401 Novogradnje 424.805,42456.434,35483.775,71 87,893,1-31.628,93

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 140.218,02150.910,00150.500,00 93,292,9-10.691,98

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 373.961,48315.564,36214.021,00 174,7118,558.397,12

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 373.961,48315.564,36214.021,00 174,7118,558.397,12

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 34.275,0037.000,0037.000,00 92,692,6-2.725,00

420600 Nakup zemljišč 34.275,0037.000,0037.000,00 92,692,6-2.725,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 106.311,79144.529,30143.629,30 74,073,6-38.217,51

420800 Študija o izvedljivosti projekta 7.885,4725.571,0025.571,00 30,830,8-17.685,53

420801 Investicijski nadzor 0,005.000,005.000,00 0,00,0-5.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 98.426,32113.958,30113.058,30 87,186,4-15.531,98
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218 - PR2019

veljavni proračun

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.802,5721.822,0021.822,00 86,286,2-3.019,43

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 13.201,8715.202,0015.202,00 86,886,8-2.000,13

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002,002,00 0,00,0-2,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,002,002,00 0,00,0-2,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.301,8712.200,0012.200,00 100,8100,8101,87

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.301,8712.200,0012.200,00 100,8100,8101,87

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 900,003.000,003.000,00 30,030,0-2.100,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 900,003.000,003.000,00 30,030,0-2.100,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.600,706.620,006.620,00 84,684,6-1.019,30

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.600,706.620,006.620,00 84,684,6-1.019,30

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.600,706.620,006.620,00 84,684,6-1.019,30

Stran 9 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

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

43.236,00 205.323,3843.236,00 474,9474,9162.087,38

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

67.601,00 229.300,1667.601,00 339,2339,2161.699,16

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

691.978,77 735.347,32618.866,77 118,8106,343.368,55

Stran 10 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

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

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ------0,00

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

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

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

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

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

Stran 11 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

227 - RE012

zaključni račun

2019
(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks
2019

(3)-(2)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 12.381,1185.290,0085.290,00 14,514,5-72.908,89

50 ZADOLŽEVANJE 12.381,1185.290,0085.290,00 14,514,5-72.908,89

500 Domače zadolževanje 12.381,1185.290,0085.290,00 14,514,5-72.908,89

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 12.381,1185.290,0085.290,00 14,514,5-72.908,89

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 12.381,1185.290,0085.290,00 14,514,5-72.908,89

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 199.752,28199.754,00199.754,00 100,0100,0-1,72

55 ODPLAČILA DOLGA 199.752,28199.754,00199.754,00 100,0100,0-1,72

550 Odplačila domačega dolga 199.752,28199.754,00199.754,00 100,0100,0-1,72

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 182.747,16182.748,00182.748,00 100,0100,0-0,84

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 182.747,16182.748,00182.748,00 100,0100,0-0,84

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 17.005,1217.006,0017.006,00 100,0100,0-0,88

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.005,1217.006,0017.006,00 100,0100,0-0,88

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

-71.228,00 17.952,21-71.228,00 ------89.180,21

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -114.464,00 -187.371,17-114.464,00 163,7163,7-72.907,17

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -43.236,00 -205.323,38-43.236,00 474,9474,9-162.087,38

98.115,62XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 98.115,6298.115,62

Stran 12 od 12



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2010 Občinski svet 33.058,4234.298,6333.960,00 96,4 97,4-1.240,21

33.058,4201 POLITIČNI SISTEM 34.298,6333.960,00 96,4 97,4-1.240,21

33.058,420101 Politični sistem 34.298,6333.960,00 96,4 97,4-1.240,21

33.058,4201019001 Dejavnost občinskega sveta 34.298,6333.960,00 96,4 97,4-1.240,21

8.375,4101019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 9.500,009.500,00 88,2 88,2-1.124,59(N)

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

8.375,41402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 9.000,009.000,00 93,1 93,1-624,59

10.210,0001019005 Politične stranke 10.210,0010.210,00 100,0 100,00,00(N)

10.210,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.210,0010.210,00 100,0 100,00,00

8.884,3801019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 98,7 98,7-115,62(N)

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

8.884,38402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.500,008.500,00 104,5 104,5384,38

5.588,6301019014 Občinski praznik 5.588,635.250,00 100,0 106,50,00(N)

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

4.338,63402999 Drugi operativni odhodki 4.338,634.000,00 100,0 108,50,00

Stran: 1 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 4.895,185.070,005.070,00 96,6 96,6-174,82

4.895,1801 POLITIČNI SISTEM 5.070,005.070,00 96,6 96,6-174,82

4.895,180101 Politični sistem 5.070,005.070,00 96,6 96,6-174,82

4.895,1801019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.070,005.070,00 96,6 96,6-174,82

4.895,1801019013 Nadzorni odbor 5.070,005.070,00 96,6 96,6-174,82(N)

472,70402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 770,00770,00 61,4 61,4-297,30

4.422,48402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.300,004.300,00 102,9 102,9122,48

Stran: 2 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2030 Župan 100.948,68102.708,00135.030,44 98,3 74,8-1.759,32

61.134,2401 POLITIČNI SISTEM 62.480,0062.480,00 97,9 97,9-1.345,76

61.134,240101 Politični sistem 62.480,0062.480,00 97,9 97,9-1.345,76

61.134,2401019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.480,0062.480,00 97,9 97,9-1.345,76

58.672,2501019007 Plače 59.980,0059.980,00 97,8 97,8-1.307,75(N)

35.066,69400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 97,4 97,4-933,31

3.217,48400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.100,003.100,00 103,8 103,8117,48

886,63400100 Regres za letni dopust 900,00900,00 98,5 98,5-13,37

827,20400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 97,3 97,3-22,80

11.404,92400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 99,2 99,2-95,08

3.388,20401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 99,7 99,7-11,80

2.511,41401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 100,5 100,511,41

202,86401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 96,6 96,6-7,14

22,93401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 76,4 76,4-7,07

38,29401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 95,7 95,7-1,71

474,12401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 450,00450,00 105,4 105,424,12

631,52402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 63,2 63,2-368,48

2.461,9901019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 98,5 98,5-38,01(N)

1.923,07402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 96,2 96,2-76,93

538,92402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 107,8 107,838,92

39.814,4423 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40.228,0072.550,44 99,0 54,9-413,56

39.814,442302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 40.228,0040.228,00 99,0 99,0-413,56

39.814,4423029001 Rezerva občine 40.228,0040.228,00 99,0 99,0-413,56

39.814,4423029001 Rezerva 40.228,0040.228,00 99,0 99,0-413,56(N)

39.042,00409100 Proračunska rezerva 39.028,0039.028,00 100,0 100,014,00

772,44409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 64,4 64,4-427,56

Stran: 3 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,44 --- 0,00,00

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,44 --- 0,00,00

0,0023039001 Rezervacije 0,0032.322,44 --- 0,00,00(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0032.322,44 --- 0,00,00

Stran: 4 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2040 Uprava 440.891,96461.511,16461.125,00 95,5 95,6-20.619,20

440.891,9606 LOKALNA SAMOUPRAVA 461.511,16461.125,00 95,5 95,6-20.619,20

10.787,070601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 25.000,0025.000,00 43,2 43,2-14.212,93

10.787,0706019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.000,0025.000,00 43,2 43,2-14.212,93

10.787,0706019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 25.000,0025.000,00 43,2 43,2-14.212,93(N)

10.787,07410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,0025.000,00 43,2 43,2-14.212,93

430.104,890603 Dejavnost občinske uprave 436.511,16436.125,00 98,5 98,6-6.406,27

261.899,1206039001 Administracija občinske uprave 267.255,00267.255,00 98,0 98,0-5.355,88

224.166,3706039002 Plače 227.765,00227.765,00 98,4 98,4-3.598,63(N)

151.853,54400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 94,9 94,9-8.146,46

11.171,09400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 111,7 111,71.171,09

924,85400004 Drugi dodatki 1.330,001.330,00 69,5 69,5-405,15

7.463,62400100 Regres za letni dopust 7.465,007.465,00 100,0 100,0-1,38

6.586,85400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 109,8 109,8586,85

1.030,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 93,6 93,6-70,00

11.793,76400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.100,0011.100,00 106,3 106,3693,76

1.027,43400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,001.000,00 102,7 102,727,43

15.684,71401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 113,7 113,71.884,71

11.617,74401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.000,0011.000,00 105,6 105,6617,74

937,79401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 97,7 97,7-22,21

106,18401200 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 106,2 106,26,18

176,91401300 Prispevek za starševsko varstvo 160,00160,00 110,6 110,616,91

3.145,92401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.900,002.900,00 108,5 108,5245,92

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

645,98402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 86,1 86,1-104,02

2.347,4206039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 100,3 100,37,42(N)

1.459,44402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 91,2 91,2-140,56

420,26402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 140,1 140,1120,26

189,46402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 135,3 135,349,46

278,26402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 92,8 92,8-21,74

Stran: 5 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

6.610,0006039007 Kazni in odškodnine 6.610,006.610,00 100,0 100,00,00(N)

6.610,00402799 Druge odškodnine in kazni 6.610,006.610,00 100,0 100,00,00

2.519,1106039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 99,2 99,2-20,89(N)

2.519,11413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 99,2 99,2-20,89

4.083,7306039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - komunalna inšpekcija 4.084,004.000,00 100,0 102,1-0,27(N)

4.083,73413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.084,004.000,00 100,0 102,1-0,27

22.172,4906039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - urbanistično svetovanje 23.916,0024.000,00 92,7 92,4-1.743,51(N)

22.172,49413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 23.916,0024.000,00 92,7 92,4-1.743,51

168.205,7706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 169.256,16168.870,00 99,4 99,6-1.050,39

2.766,6706039009 Posebni material in storitve 3.200,003.200,00 86,5 86,5-433,33(N)

106,75402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 53,4 53,4-93,25

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

2.659,92402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.800,002.800,00 95,0 95,0-140,08

19.346,3506039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.350,0020.000,00 100,0 96,7-3,65(N)

4.958,87402200 Električna energija 5.350,006.000,00 92,7 82,7-391,13

2.232,78402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 89,3 89,3-267,22

1.498,65402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 74,9 74,9-501,35

976,13402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 65,1 65,1-523,87

2.663,65402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 88,8 88,8-336,35

7.016,27402206 Poštnina in kurirske storitve 5.000,005.000,00 140,3 140,32.016,27

17.233,3806039011 Tekoče vzdrževanje 17.700,0018.700,00 97,4 92,2-466,62(N)

9.019,84402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.400,008.400,00 107,4 107,4619,84

1.852,17402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 80,5 80,5-447,83

1.366,92402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.500,002.000,00 91,1 68,4-133,08

3.351,20402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.500,004.000,00 95,8 83,8-148,80

1.643,25402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 82,2 82,2-356,75

Stran: 6 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

3.139,7406039012 Najemnine in zakupnine 3.149,003.820,00 99,7 82,2-9,26(N)

1.746,84402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 104,6 104,676,84

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 329,001.000,00 0,0 0,0-329,00

1.392,90402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.150,001.150,00 121,1 121,1242,90

35.249,7006039013 Drugi operativni stroški 35.251,0034.950,00 100,0 100,9-1,30(N)

450,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,001.150,00 39,1 39,1-700,00

496,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.000,001.000,00 49,6 49,6-504,00

2.665,15402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.000,003.000,00 88,8 88,8-334,85

12.765,18402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.500,0012.500,00 102,1 102,1265,18

1.744,14402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 69,8 69,8-755,86

2.864,12402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.301,002.000,00 124,5 143,2563,12

5,09402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 5,1 5,1-94,91

837,75402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 119,7 119,7137,75

13.422,27402999 Drugi operativni odhodki 12.000,0012.000,00 111,9 111,91.422,27

17.011,7406039017 Nakup opreme 17.050,0019.450,00 99,8 87,5-38,26(N)

15.942,30420101 Nakup avtomobilov 15.950,0015.950,00 100,0 100,0-7,70

1.069,44420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.100,002.000,00 97,2 53,5-30,56

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

73.458,1906039018 Pisarniški in splošni material 73.556,1668.750,00 99,9 106,9-97,97(N)

5.664,68402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.050,00 112,2 112,2614,68

11.767,84402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 98,1 98,1-232,16

3.985,71402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 99,6 99,6-14,29

2.381,07402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 47,6 47,6-2.618,93

5.428,91402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 90,5 90,5-571,09

12.801,25402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 121,9 121,92.301,25

20.648,89402007 Računalniške storitve 19.920,0017.000,00 103,7 121,5728,89

3.782,20402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.586,161.700,00 105,5 222,5196,04

5.405,14402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 108,1 108,1405,14

1.592,50402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 63,7 63,7-907,50
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo
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2019
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(1) (2) (3) (3)/(2)
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(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 1.051.308,01951.125,30942.323,30 110,5 111,6100.182,71

35.078,0111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.083,3639.100,00 85,4 89,7-6.005,35

5.220,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 47,9 47,9-5.680,00

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

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

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,002.000,00 0,0 0,0-2.000,00

4.320,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 73,2 73,2-1.580,00

3.420,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 68,4 68,4-1.580,00(N)

3.420,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 68,4 68,4-1.580,00

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

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

900,0011029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 90,0 90,0-100,00

900,0011029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000,001.000,00 90,0 90,0-100,00(N)

900,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 90,0 90,0-100,00

0,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000,002.000,00 0,0 0,0-2.000,00

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

0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,00 0,0 0,0-2.000,00

2.538,241103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 94,0 94,0-161,76

2.538,2411039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 94,0 94,0-161,76

1.100,0011039001 Izobraževanje za kmetijstvo 1.100,00900,00 100,0 122,20,00(N)

1.100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.100,00900,00 100,0 122,20,00

1.438,2411039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.600,001.800,00 89,9 79,9-161,76(N)

1.438,24412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.600,001.800,00 89,9 79,9-161,76
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A. Bilanca odhodkov
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2050 - Urad za gospodarstvo

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)
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(3)-(2)
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27.319,771104 Gozdarstvo 27.483,3625.500,00 99,4 107,1-163,59

27.319,7711049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 27.483,3625.500,00 99,4 107,1-163,59

27.319,7711049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 27.483,3625.500,00 99,4 107,1-163,59(N)

26.419,77420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 26.583,3625.500,00 99,4 103,6-163,59

900,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 900,000,00 100,0 ---0,00

780.509,5413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 671.278,94664.460,30 116,3 117,5109.230,60

780.509,541302 Cestni promet in infrastruktura 671.278,94664.460,30 116,3 117,5109.230,60

457.010,3813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 355.700,00410.700,00 128,5 111,3101.310,38

297.753,7413029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 298.000,00350.000,00 99,9 85,1-246,26(N)

297.753,74402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 298.000,00350.000,00 99,9 85,1-246,26

9.287,2713029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 92,9 92,9-712,73(N)

9.287,27402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 92,9 92,9-712,73

149.619,3713029003 Sanacija cest po neurjih 47.000,0047.000,00 318,3 318,3102.619,37(N)

52.502,74409100 Proračunska rezerva 0,000,00 --- ---52.502,74

97.116,63420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 47.000,0047.000,00 206,6 206,650.116,63

0,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 0,003.000,00 --- 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,003.000,00 --- 0,00,00

350,0013029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00700,00 50,0 50,0-350,00(N)

350,00402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 50,0 50,0-350,00

309.671,3913029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 301.078,94239.260,30 102,9 129,48.592,45

179.644,5613029014 Modernizacija in posodobitev občinskih cest 170.460,0070.000,00 105,4 256,69.184,56(N)

179.644,56420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 170.460,0070.000,00 105,4 256,69.184,56

78.829,0613029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 78.920,1472.101,50 99,9 109,3-91,08(N)

72.027,56420401 Novogradnje 72.118,6465.300,00 99,9 110,3-91,08

6.801,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.801,506.801,50 100,0 100,00,00
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8.723,0013029068 Krožišče GAJ Mozirje 8.726,008.726,00 100,0 100,0-3,00(N)

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

8.723,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.725,008.725,00 100,0 100,0-2,00

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

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

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

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

15.143,9713029077 Parkirišča 15.640,0028.300,00 96,8 53,5-496,03(N)

2.804,40402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.300,003.300,00 85,0 85,0-495,60

12.339,57420401 Novogradnje 12.340,0025.000,00 100,0 49,4-0,43

5.700,0013029079 Most Ljubija 5.700,0020.000,00 100,0 28,50,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.700,0020.000,00 0,0 0,0-5.700,00

5.700,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 --- ---5.700,00

21.630,8013029080 Krožišče Šola 21.630,8021.630,80 100,0 100,00,00(N)

21.630,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 21.630,8021.630,80 100,0 100,00,00

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

0,00420401 Novogradnje 0,0018.500,00 --- 0,00,00

13.827,7713029004 Cestna razsvetljava 14.500,0014.500,00 95,4 95,4-672,23

13.827,7713029073 JR menjava svetilk 14.500,0014.500,00 95,4 95,4-672,23(N)

13.827,77420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.500,0014.500,00 95,4 95,4-672,23

211.743,6814 GOSPODARSTVO 214.398,00214.398,00 98,8 98,8-2.654,32

2.273,151402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 2.300,002.300,00 98,8 98,8-26,85

2.273,1514029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 2.300,002.300,00 98,8 98,8-26,85

2.273,1514029003 Promocija občine Mozirje 2.300,002.300,00 98,8 98,8-26,85(N)

2.273,15410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 2.300,002.300,00 98,8 98,8-26,85
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209.470,531403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 212.098,00212.098,00 98,8 98,8-2.627,47

209.470,5314039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 212.098,00212.098,00 98,8 98,8-2.627,47

37.790,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 38.450,0041.450,00 98,3 91,2-660,00(N)

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

23.790,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 24.450,0027.450,00 97,3 86,7-660,00

10.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,0 100,00,00

3.000,0014039002 Promocija turizma 3.000,000,00 100,0 ---0,00(N)

3.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000,000,00 100,0 ---0,00

168.680,5314139009 Turistična infrastruktura 170.648,00170.648,00 98,9 98,9-1.967,47(N)

13.194,56402099 Drugi splošni material in storitve 13.195,0013.195,00 100,0 100,0-0,44

6.185,40420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.186,006.186,00 100,0 100,0-0,60

7.505,81420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.506,007.506,00 100,0 100,0-0,19

930,82420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 931,00931,00 100,0 100,0-0,18

139.776,79420401 Novogradnje 139.780,00139.780,00 100,0 100,0-3,21

1.087,15420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.050,003.050,00 35,6 35,6-1.962,85

23.976,7822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 24.365,0024.365,00 98,4 98,4-388,22

23.976,782201 Servisiranje javnega dolga 24.365,0024.365,00 98,4 98,4-388,22

23.976,7822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 24.365,0024.365,00 98,4 98,4-388,22

23.976,7822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 24.365,0024.365,00 98,4 98,4-388,22(N)

713,12403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 965,00965,00 73,9 73,9-251,88

23.263,66403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.400,0023.400,00 99,4 99,4-136,34
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2060 Urad za okolje in prostor 445.904,28514.812,05497.458,85 86,6 89,6-68.907,77

24.369,5807 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 24.251,0024.251,00 100,5 100,5118,58

24.369,580703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 24.251,0024.251,00 100,5 100,5118,58

3.159,2107039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.150,004.150,00 76,1 76,1-990,79

3.159,2107039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.150,004.150,00 76,1 76,1-990,79(N)

159,21402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,00550,00 29,0 29,0-390,79

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 83,3 83,3-600,00

21.210,3707039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 20.101,0020.101,00 105,5 105,51.109,37

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,0 100,00,00(N)

13.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 100,0 100,00,00

7.610,3707039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 117,1 117,11.110,37(N)

7.610,37412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 117,1 117,11.110,37

0,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 1,001,00 0,0 0,0-1,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1,001,00 0,0 0,0-1,00

224.424,2615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 276.708,92276.708,92 81,1 81,1-52.284,66

174.158,531502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 225.208,92225.208,92 77,3 77,3-51.050,39

14.550,5215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 95,7 95,7-649,48

12.301,8715029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.200,0012.200,00 100,8 100,8101,87(N)

12.301,87431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,00 100,8 100,8101,87

839,2115029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 83,9 83,9-160,79(N)

839,21402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 83,9 83,9-160,79

71,9415129001 Vodenje investicij - Simbio 0,000,00 --- ---71,94(N)

71,94402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,000,00 --- ---71,94

Stran: 12 od 25



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

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

1.337,5015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 66,9 66,9-662,50(N)

1.337,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 66,9 66,9-662,50

159.608,0115029002 Ravnanje z odpadno vodo 210.007,92210.007,92 76,0 76,0-50.399,91

148.764,0415029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 174.107,92174.107,92 85,4 85,4-25.343,88(N)

118.179,15420401 Novogradnje 149.707,92149.707,92 78,9 78,9-31.528,77

10.997,60420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 220,0 220,05.997,60

5.055,34420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.400,004.400,00 114,9 114,9655,34

5.988,81420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,005.000,00 119,8 119,8988,81

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

8.543,14420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 170,9 170,93.543,14

2.924,5015029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 29,2 29,2-7.075,50(N)

2.924,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 29,2 29,2-7.075,50

2.078,3615029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 2.100,002.100,00 99,0 99,0-21,64(N)

2.078,36420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.100,002.100,00 99,0 99,0-21,64

3.782,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 3.800,003.800,00 99,5 99,5-18,00(N)

3.782,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.800,003.800,00 99,5 99,5-18,00

428,5815029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000,003.000,00 14,3 14,3-2.571,42(N)

428,58420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,003.000,00 14,3 14,3-2.571,42

1.630,5315029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 17.000,0017.000,00 9,6 9,6-15.369,47(N)

1.630,53420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17.000,0017.000,00 9,6 9,6-15.369,47

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 1,001,00 0,0 0,0-1,00

0,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1,001,00 0,0 0,0-1,00(N)

0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1,001,00 0,0 0,0-1,00
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49.231,151504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 50.000,0050.000,00 98,5 98,5-768,85

49.231,1515049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 50.000,0050.000,00 98,5 98,5-768,85

49.231,1515049002 Sanacija plazov 49.000,0049.000,00 100,5 100,5231,15(N)

49.231,15420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 49.000,0049.000,00 100,5 100,5231,15

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

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

1.034,581506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 69,0 69,0-465,42

1.034,5815069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 69,0 69,0-465,42

1.034,5815069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 69,0 69,0-465,42(N)

1.034,58411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 69,0 69,0-465,42

197.110,4416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

213.852,13196.498,93 92,2 100,3-16.741,69

16.058,411602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 27.500,0027.500,00 58,4 58,4-11.441,59

5.385,4116029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.500,009.500,00 56,7 56,7-4.114,59

1.896,6616029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 6.000,006.000,00 31,6 31,6-4.103,34(N)

1.896,66420800 Študija o izvedljivosti projekta 6.000,006.000,00 31,6 31,6-4.103,34

3.488,7516129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 99,7 99,7-11,25(N)

3.488,75402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 99,7 99,7-11,25

10.673,0016029003 Prostorsko načrtovanje 18.000,0018.000,00 59,3 59,3-7.327,00

5.673,0016029006 Prostorsko načrtovanje 13.000,0013.000,00 43,6 43,6-7.327,00(N)

5.673,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.000,0013.000,00 43,6 43,6-7.327,00

5.000,0016029016 Komunalni prispevek-vračilo 5.000,005.000,00 100,0 100,00,00(N)

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 100,0 100,00,00
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87.935,961603 Komunalna dejavnost 89.195,6873.532,14 98,6 119,6-1.259,72

55.089,8616039001 Oskrba z vodo 55.510,0040.800,00 99,2 135,0-420,14

5.379,8616039003 Vodovod Lepa Njiva 5.800,005.800,00 92,8 92,8-420,14(N)

1.997,19410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.800,001.800,00 111,0 111,0197,19

3.382,67420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 84,6 84,6-617,33

49.710,0016039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 49.710,0035.000,00 100,0 142,00,00(N)

49.710,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.710,0035.000,00 100,0 142,00,00

8.508,0516039003 Objekti za rekreacijo 8.535,687.582,14 99,7 112,2-27,63

8.508,0516039008 Objekti za rekreacijo in ureditev okolice 8.535,687.582,14 99,7 112,2-27,63(N)

2.230,96402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 148,7 148,7730,96

6.277,09411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 7.035,686.082,14 89,2 103,2-758,59

5.117,7316039004 Praznično urejanje naselij 5.150,005.150,00 99,4 99,4-32,27

5.117,7316039013 Praznična okrasitev naselij 5.150,005.150,00 99,4 99,4-32,27(N)

5.117,73402999 Drugi operativni odhodki 5.150,005.150,00 99,4 99,4-32,27

19.220,3216039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 96,1 96,1-779,68

19.220,3216039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 96,1 96,1-779,68(N)

19.220,32402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 96,1 96,1-779,68

3.599,801605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.766,255.050,00 62,4 71,3-2.166,45

3.599,8016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.766,255.050,00 62,4 71,3-2.166,45

3.532,1816059003 Upravljanje stanovanj 3.716,253.000,00 95,1 117,7-184,07(N)

3.532,18402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.716,253.000,00 95,1 117,7-184,07

67,6216059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 6,4 6,4-982,38(N)

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

67,62402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 15,0 15,0-382,38
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0,0016059005 Investicijsko vzdrževanje 1.000,001.000,00 0,0 0,0-1.000,00(N)

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

89.516,271606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča)

91.390,2090.416,79 98,0 99,0-1.873,93

55.241,2716069001 Urejanje občinskih zemljišč 55.390,2054.416,79 99,7 101,5-148,93

4.684,3816069001 Pokopališče Mozirje 4.773,413.800,00 98,1 123,3-89,03(N)

121,64402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 121,6 121,621,64

997,65402200 Električna energija 1.000,001.000,00 99,8 99,8-2,35

217,32402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 86,9 86,9-32,68

2.973,41402204 Odvoz smeti 2.973,412.000,00 100,0 148,70,00

127,48402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 85,0 85,0-22,52

246,88402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 82,3 82,3-53,12

2.440,1016069002 Pokopališče Šmihel 2.500,002.500,00 97,6 97,6-59,90(N)

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

2.312,61402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 105,1 105,1112,61

127,49402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 85,0 85,0-22,51

48.116,7916169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 48.116,7948.116,79 100,0 100,00,00(N)

48.116,79420401 Novogradnje 48.116,7948.116,79 100,0 100,00,00

34.275,0016069002 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 95,2 95,2-1.725,00

34.275,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 36.000,0036.000,00 95,2 95,2-1.725,00(N)

34.275,00420600 Nakup zemljišč 36.000,0036.000,00 95,2 95,2-1.725,00
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2070 Urad za splošne zadeve 1.504.546,541.525.280,861.519.838,41 98,6 99,0-20.734,32

3.069,7005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 100,0 100,0-0,30

3.069,700502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 100,0 100,0-0,30

3.069,7005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 100,0 100,0-0,30

900,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 100,0 100,00,00(N)

900,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 100,0 100,00,00

2.169,7005029002 Izobraževalno središče 2.170,002.170,00 100,0 100,0-0,30(N)

2.169,70432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 100,0 100,0-0,30

90.823,0117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 94.312,7694.312,76 96,3 96,3-3.489,75

54.233,841702 Primarno zdravstvo 54.312,7654.312,76 99,9 99,9-78,92

54.233,8417029001 Dejavnost zdravstvenih domov 54.312,7654.312,76 99,9 99,9-78,92

13.111,3617029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 13.120,0013.120,00 99,9 99,9-8,64(N)

13.111,36420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 13.120,0013.120,00 99,9 99,9-8,64

41.122,4817029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 41.192,7641.192,76 99,8 99,8-70,28(N)

22.792,76420104 Nakup reševalnih vozil 22.792,7622.792,76 100,0 100,00,00

18.329,72420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.400,0018.400,00 99,6 99,6-70,28

36.589,171707 Drugi programi na področju zdravstva 40.000,0040.000,00 91,5 91,5-3.410,83

31.122,0217079001 Nujno zdravstveno varstvo 31.000,0031.000,00 100,4 100,4122,02

31.122,0217079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 31.000,0031.000,00 100,4 100,4122,02(N)

31.122,02413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 31.000,0031.000,00 100,4 100,4122,02

5.467,1517079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 60,8 60,8-3.532,85

5.467,1517079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 60,8 60,8-3.532,85(N)

5.467,15411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 60,8 60,8-3.532,85
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294.537,3518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 311.750,19308.850,19 94,5 95,4-17.212,84

9.862,561802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 98,6 98,6-137,44

9.862,5618029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 98,6 98,6-137,44

1.500,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 100,0 100,00,00(N)

1.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 100,0 100,00,00

8.362,5618029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 98,4 98,4-137,44(N)

8.362,56402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 98,4 98,4-137,44

187.279,131803 Programi v kulturi 203.432,00201.732,00 92,1 92,8-16.152,87

142.810,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 143.810,00143.810,00 99,3 99,3-1.000,00

88.170,4018039001 Plače in prispevki v knjižnici 88.170,0088.170,00 100,0 100,00,40(N)

73.113,96413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 73.114,0073.114,00 100,0 100,0-0,04

13.926,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 13.926,0013.926,00 100,0 100,00,00

1.130,44413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.130,001.130,00 100,0 100,00,44

45.000,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 45.000,0045.000,00 100,0 100,00,00(N)

45.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 45.000,0045.000,00 100,0 100,00,00

9.639,6018039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 100,0 100,0-0,40(N)

9.639,60402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 100,0 100,0-0,40

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

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 0,0 0,0-1.000,00

21.496,0018039003 Ljubiteljska kultura 21.501,0019.801,00 100,0 108,6-5,00

2.430,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 100,0 100,00,00(N)

2.430,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 100,0 100,00,00

14.566,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 14.570,0012.870,00 100,0 113,2-4,00(N)

14.566,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.570,0012.870,00 100,0 113,2-4,00
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4.500,0018039007 Godba 4.501,004.501,00 100,0 100,0-1,00(N)

4.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 100,0 100,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001,00 0,0 0,0-1,00

22.973,1318039005 Drugi programi v kulturi 38.121,0038.121,00 60,3 60,3-15.147,87

9.426,0118039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 94,3 94,3-573,99(N)

9.426,01402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 94,3 94,3-573,99

13.547,1218039009 Knjižnica Mozirje - investicija 28.120,0028.120,00 48,2 48,2-14.572,88(N)

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

13.547,12420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 13.550,0013.550,00 100,0 100,0-2,88

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 1,001,00 0,0 0,0-1,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1,001,00 0,0 0,0-1,00

97.395,661805 Šport in prostočasne aktivnosti 98.318,1997.118,19 99,1 100,3-922,53

93.217,2618059001 Programi športa 93.818,1992.618,19 99,4 100,7-600,93

60.992,0718059005 Ureditev igrišč 61.000,0061.000,00 100,0 100,0-7,93(N)

60.992,07420402 Rekonstrukcije in adaptacije 61.000,0061.000,00 100,0 100,0-7,93

31.225,1918059006 Dotacija Športnim društvom 31.218,1930.018,19 100,0 104,07,00(N)

6.001,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,0 100,01,00

25.224,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.218,1924.018,19 100,0 105,06,00

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

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

1.000,0018059011 Maratoni 1.500,001.500,00 66,7 66,7-500,00(N)

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 66,7 66,7-500,00

4.178,4018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 92,9 92,9-321,60

4.178,4018059010 Sofinanciranje programov za mladino 4.500,004.500,00 92,9 92,9-321,60(N)

4.178,40411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 92,9 92,9-321,60
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926.090,9019 IZOBRAŽEVANJE 936.735,00936.735,00 98,9 98,9-10.644,10

567.313,921902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 569.323,00569.323,00 99,7 99,7-2.009,08

567.313,9219029001 Vrtci 569.323,00569.323,00 99,7 99,7-2.009,08

567.313,9219029001 Plače in prispevki - Vrtci 569.323,00569.323,00 99,7 99,7-2.009,08(N)

32.992,11411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 94,3 94,3-2.007,89

416.823,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 416.823,00416.823,00 100,0 100,00,00

57.480,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 57.480,0057.480,00 100,0 100,00,00

56.883,81413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 56.885,0056.885,00 100,0 100,0-1,19

3.135,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.135,003.135,00 100,0 100,00,00

270.331,891903 Primarno in sekundarno izobraževanje 275.412,00275.412,00 98,2 98,2-5.080,11

253.377,0919039001 Osnovno šolstvo 257.712,00257.712,00 98,3 98,3-4.334,91

45.691,9219039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.692,0045.692,00 100,0 100,0-0,08(N)

39.699,96413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.700,0039.700,00 100,0 100,0-0,04

5.481,96413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.482,00 100,0 100,0-0,04

510,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 510,00510,00 100,0 100,00,00

96.931,0419039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 96.950,0096.950,00 100,0 100,0-18,96(N)

93.500,04413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 93.500,0093.500,00 100,0 100,00,04

3.431,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 3.450,003.450,00 99,5 99,5-19,00

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

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

Stran: 20 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

109.317,6519039012 Športna dvorana Mozirje 111.570,00111.570,00 98,0 98,0-2.252,35(N)

13.055,70402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 108,8 108,81.055,70

7.555,39402200 Električna energija 7.500,007.500,00 100,7 100,755,39

40.973,27402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 45.000,0045.000,00 91,1 91,1-4.026,73

3.401,90402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 103,1 103,1101,90

1.527,19402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 101,8 101,827,19

4.699,55402504 Zavarovalne premije za objekte 4.400,004.400,00 106,8 106,8299,55

3.739,09402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 106,8 106,8239,09

34.365,56420401 Novogradnje 34.370,0034.370,00 100,0 100,0-4,44

1.436,4819039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.000,002.000,00 71,8 71,8-563,52(N)

693,32402200 Električna energija 0,000,00 --- ---693,32

510,86402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,000,00 --- ---510,86

232,30402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 11,6 11,6-1.767,70

16.954,8019039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 95,8 95,8-745,20

14.100,0019039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0014.100,00 100,0 100,00,00(N)

14.100,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.100,0014.100,00 100,0 100,00,00

2.854,8019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 79,3 79,3-745,20(N)

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

2.854,80413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 81,6 81,6-645,20

88.445,091906 Pomoči šolajočim 92.000,0092.000,00 96,1 96,1-3.554,91

88.445,0919069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 96,1 96,1-3.554,91

88.445,0919069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 92.000,0092.000,00 96,1 96,1-3.554,91(N)

88.445,09411900 Regresiranje prevozov v šolo 92.000,0092.000,00 96,1 96,1-3.554,91
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

190.025,5820 SOCIALNO VARSTVO 179.412,91176.870,46 105,9 107,410.612,67

15.000,002002 Varstvo otrok in družine 12.900,0012.000,00 116,3 125,02.100,00

15.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 12.900,0012.000,00 116,3 125,02.100,00

15.000,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 12.900,0012.000,00 116,3 125,02.100,00(N)

15.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 12.900,0012.000,00 116,3 125,02.100,00

175.025,582004 Izvajanje programov socialnega varstva 166.512,91164.870,46 105,1 106,28.512,67

9.406,5420049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 100,0 100,0-2,46

9.406,5420049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 100,0 100,0-2,46(N)

5.255,08413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.255,005.255,00 100,0 100,00,08

817,53413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 820,00820,00 99,7 99,7-2,47

3.333,93413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.334,003.334,00 100,0 100,0-0,07

129.493,9720049003 Socialno varstvo starih 118.192,45117.100,00 109,6 110,611.301,52

92.289,1820049003 Socialno varstvo starih 81.092,4580.000,00 113,8 115,411.196,73(N)

92.289,18411909 Regresiranje oskrbe v domovih 81.092,4580.000,00 113,8 115,411.196,73

36.104,7920049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 36.000,0036.000,00 100,3 100,3104,79(N)

36.104,79411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 36.000,0036.000,00 100,3 100,3104,79

1.100,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 1.100,001.100,00 100,0 100,00,00(N)

1.100,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,001.100,00 100,0 100,00,00

22.520,8720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 23.500,0023.500,00 95,8 95,8-979,13

19.520,8720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 20.500,0020.500,00 95,2 95,2-979,13(N)

19.520,87411920 Subvencioniranje stanarin 20.500,0020.500,00 95,2 95,2-979,13

3.000,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 100,0 100,00,00(N)

3.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 100,0 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

13.604,2020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 15.411,4614.861,46 88,3 91,5-1.807,26

13.604,2020049011 Humanitarna in druga društva 15.411,4614.861,46 88,3 91,5-1.807,26(N)

2.292,78402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 99,7 99,7-7,22

11.311,42412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.111,4612.561,46 86,3 90,1-1.800,04

3.581.553,073.594.806,003.594.806,00 99,6 99,6Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov -13.252,93

Stran: 23 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 141.721,56141.722,00141.722,00 100,0 100,0-0,44

141.721,5622 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 141.722,00141.722,00 100,0 100,0-0,44

141.721,562201 Servisiranje javnega dolga 141.722,00141.722,00 100,0 100,0-0,44

141.721,5622019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 141.722,00141.722,00 100,0 100,0-0,44

141.721,5622019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 141.722,00141.722,00 100,0 100,0-0,44(N)

141.721,56550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 141.722,00141.722,00 100,0 100,0-0,44

Stran: 24 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

221 - REB2019

sprejeti proračun

2019

218 - PR2019

veljavni proračun

2019

227 - RE012

zaključni račun

2019

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

Indeks

(3)/(1)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 58.030,7258.032,0058.032,00 100,0 100,0-1,28

58.030,7215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.032,0058.032,00 100,0 100,0-1,28

58.030,721502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 100,0 100,0-1,28

58.030,7215029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 100,0 100,0-1,28

58.030,7215029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 100,0 100,0-1,28(N)

41.025,60550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 41.026,0041.026,00 100,0 100,0-0,40

17.005,12550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,00 100,0 100,0-0,88

199.752,28199.754,00199.754,00 100,0 100,0Skupaj bilanca: C - Račun financiranja -1,72

3.781.305,353.794.560,003.794.560,00 99,7 99,7Skupaj: -13.254,65

Stran: 25 od 25



NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2019 - 2022

Zaključni račun občine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 3.562.761 511.888 169.000 855.000 855.000 65.000

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 383.300 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 87.172 5.000 5.000 0 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 23.172 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0039 Sofinanciranje okoljskih investicij 23.172 2.000 2.000 0 0 001.12.202001.01.200727.172

23.172 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 11.000 1.000 1.000 0 0 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 11.000 1.000 1.000 0 0 012.12.202001.01.200713.000

11.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 53.000 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 53.000 2.000 2.000 0 0 001.12.202001.01.200757.000

53.000 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 296.128 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 296.128 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 296.128 25.000 25.000 25.000 25.000 25.00001.12.202301.07.2007421.128

52.500 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
243.628 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.145.471 331.000 139.000 830.000 830.000 40.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.145.471 331.000 139.000 830.000 830.000 40.000

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.145.471 331.000 139.000 830.000 830.000 40.000

OB032-07-0012 Sanacija cest po neurjih 1.206.024 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00001.12.202301.07.20071.356.024

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
705.024 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0019 Korožišče GAJ Mozirje 238.476 35.000 0 0 0 001.12.201901.09.2007273.476

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
238.476 35.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB032-07-0020 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 792.019 55.000 0 0 0 001.12.201901.09.2007847.019

81.548 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
509.304 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
201.167 55.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0022 Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 873.952 120.000 100.000 100.000 100.000 020.12.202201.07.20071.293.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
798.952 120.000 100.000 100.000 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-16-0002 Obnova Praprotnikove ulice 35.000 91.000 9.000 700.000 700.000 10.00031.12.202301.01.20171.545.000

35.000 91.000 9.000 700.000 700.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 33.990 150.888 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 33.990 150.888 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 33.990 150.888 0 0 0 0

OB079-17-0001 Turistična infrastruktura 33.990 150.888 0 0 0 031.12.201904.04.2017184.878

3.499 101.369 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 5.998 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

30.491 43.521 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 2 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2060 Urad za okolje in prostor 3.868.491 366.308 1.276.302 1.591.029 1.044.200 42.200

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilske opreme 410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202201.01.2006430.200

410.200 5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.766.953 286.308 1.184.302 1.509.029 952.200 42.200

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.537.180 256.308 1.154.302 1.479.029 922.200 12.200

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 144.800 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 144.800 12.200 12.200 12.200 12.200 12.20001.12.202301.07.2007205.800

144.800 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.392.380 244.108 1.142.102 1.466.829 910.000 0

OB032-07-0013 Centralna čistilna naprava Mozirje 1.352.380 0 0 0 0 031.12.201810.09.20071.352.380

127.037 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
790.966 0 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine
434.376 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-14-0001 Kanalizacijski sistemi - male ČN 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202201.01.201580.000

40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0003 Kanalizacijski sistem agolmeracija Mozirje 0 60.000 900.000 900.000 900.000 031.12.202201.01.20192.760.000

0 0 700.000 700.000 700.000 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 60.000 200.000 200.000 200.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0004 Centralna čistilna naprava Mozirje, faza 2 0 174.108 232.102 556.829 0 031.12.202101.01.2019963.039

0 85.279 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 0 556.829 0 0PV - Transfer iz druge občine
0 88.829 232.102 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.229.773 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.229.773 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.229.773 30.000 30.000 30.000 30.000 30.00001.12.202301.09.20071.379.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
652.595 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 3 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 691.338 75.000 87.000 77.000 87.000 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 617.338 30.000 32.000 32.000 32.000 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 136.240 10.000 12.000 12.000 12.000 0

OB032-07-0043 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 136.240 10.000 12.000 12.000 12.000 030.12.202201.01.2007182.240

136.240 10.000 12.000 12.000 12.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje 481.098 20.000 20.000 20.000 20.000 0

OB032-07-0044 Prostorsko načrtovanje 481.098 20.000 20.000 20.000 20.000 020.12.202201.01.2007561.098

481.098 20.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 74.000 45.000 55.000 45.000 55.000 0

16039001 Oskrba z vodo 74.000 45.000 55.000 45.000 55.000 0

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 74.000 45.000 55.000 45.000 55.000 002.11.202223.12.2014274.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
48.972 45.000 55.000 45.000 55.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 4 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2070 Urad za splošne zadeve 1.296.007 240.566 1.361.004 1.236.662 43.170 30.000

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središče 20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 001.01.202201.01.200529.014

20.334 2.170 2.170 2.170 2.170 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 231.676 35.000 605.000 505.000 5.000 0

1702 Primarno zdravstvo 231.676 35.000 605.000 505.000 5.000 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 231.676 35.000 605.000 505.000 5.000 0

OB079-08-0001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 176.676 10.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202201.01.2009201.676

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
151.676 10.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB079-15-0002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 55.000 25.000 600.000 500.000 0 031.12.202201.01.20161.180.000

55.000 25.000 600.000 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 569.581 128.396 733.834 709.492 16.000 10.000

1803 Programi v kulturi 332.802 55.570 728.834 699.492 11.000 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 57.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

OB032-07-0048 Založništvo 57.000 1.000 1.000 1.000 1.000 030.12.202201.01.200761.000

57.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 275.802 54.570 727.834 698.492 10.000 0

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 209.762 10.000 10.000 10.000 10.000 020.12.202201.07.2007249.762

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
133.450 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB032-07-0027 Prostori Osrednje knjižnice Mozirje 66.040 44.570 717.834 688.492 0 020.12.202201.09.20071.516.936

0 0 0 380.848 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
66.040 44.570 717.834 307.644 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 236.779 72.826 5.000 10.000 5.000 10.000

18059001 Programi športa 236.779 72.826 5.000 10.000 5.000 10.000

OB032-07-0001 Športni park Mozirje 236.779 72.826 5.000 10.000 5.000 10.00020.12.202220.07.2007339.605

140.389 29.846 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
71.000 42.980 5.000 10.000 5.000 10.000PV - Lastna proračunska sredstva
25.390 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

Stran 5 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2019 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Po L. 2022
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 19 IZOBRAŽEVANJE 474.416 75.000 20.000 20.000 20.000 20.000

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 474.416 75.000 20.000 20.000 20.000 20.000

19039001 Osnovno šolstvo 474.416 75.000 20.000 20.000 20.000 20.000

OB032-07-0003 Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnje 419.416 30.000 20.000 20.000 20.000 20.00001.12.202301.01.2008529.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
335.186 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0002 Invesitije v OŠ Mozirje 55.000 45.000 0 0 0 031.12.201901.03.2018100.000

25.000 25.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
30.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

8.727.259 1.118.762 2.806.306 3.682.691 1.942.370 137.200Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

5.607.878 871.270 2.106.306 2.045.014 1.242.370 137.200PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

534.304 25.000 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

790.966 5.998 0 556.829 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.732.721 216.494 0 380.848 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 700.000 700.000 700.000 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

8.716.259 1.118.762 2.806.306 3.682.691 1.942.370 137.200Skupaj 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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TOČKA  3 
  



 
OBČINA MOZIRJE 

OBČINSKA UPRAVA 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 

Tel: (03) 839 33 00   fax: (03) 839 33 05 
Davčna številka: SI70998396 

 

 
 
 
 
 
 

Mozirje, dne 8.06.2020 
Številka: 011-0010/2020 
 
K _3__ .  TOČKI  DNEVNEGA REDA 
 
ZADEVA: CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB V OBČINI MOZIRJE: 
- OSKRBE S PITNO VODO, 
- ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 
- ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE  in 
- ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV  

 
PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12), 6. točka 
7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. Glasilo slovenskih občin, št. 58/2018), Odlok o določitvi 
gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje (Ur.list RS, št.64/2007, 124/2007) 
 
PREDLAGATELJ: JP Komunala Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12)  določa metodologijo za oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec storitve je dolžan 
občinskemu svetu vsako leto predložiti v potrditev elaborat, katerega sestavine so določene z 
uredbo. V primeru, da obračunska cena presega za več kot 10% potrjeno zadnjo ceno, se mora 
začeti potrjevanje nove predlagane cene.(višje ali nižje). 
 
Priloženi so elaborati o oblikovanju cene izvajanja storitev, ki jih je pripravil izvajalec javnih 
služb in sicer: 
 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno 
vodo  

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

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

- Elaborat o oblikovanju cene  storitev zbiranja komunalnih odpadkov 
 

 
 
Predlogi sklepov: 
 
OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE 
  



 

 

Sklep št. 1  
 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Mozirje, z dne 
4. 3. 2020. 
 
 Sklep št. 2:  
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno omrežnine oskrbe s pitno vodo, ki je določena 
glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini 
 

 
 
 
 Cene se uporabljajo od______dalje. 
 
 
 Sklep št. 3:  
Cene se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin, pri čemer se objavi cena za vodomer 
DN20. 
 
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
 Sklep št. 1  
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov v občini Mozirje, z dne 12. 3. 2020.  
 
Sklep št. 2:  
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno javne infrastrukture za zbiranje komunalnih 
odpadkov, ki je določena glede na vrednost amortizacije in kg odloženih odpadkov na 
zbirnem centru v višini 0,0056 EUR/kg brez DDV in 0,0061 EUR/kg z DDV.  
Spremenjena cena se uporablja od____ dalje.  
 
Sklep št. 3:  
Nova cena prične veljati, ko jo potrdi Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet Občine 
Rečica ob Savinji.  
 
Sklep št. 4:  
Nova cena se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Ocena finančnih posledic: 
 
Prihodki v proračun so vezani na najem infrastrukture. Planirani prihodki v proračun znašajo: 



 

 

- amortizacija iz naslova najemnine kanalizacijskega omrežja 46.783,98 EUR 
- amortizacija iz naslova omrežnine - čistilne naprave 6.299,90 EUR 
- amortizacija iz naslova vodovodnega omrežja 27.482,16 EUR 
- amortizacija iz naslova ravnanja z odpadki 1.498,08 EUR 

 
                                                                        Skupaj: 82.064,10 EUR 
 
Priloge: 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo  
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 
- Elaborat o oblikovanju cene  storitev zbiranja komunalnih odpadkov 

  
 
Pripravil: 
JP Komunala Mozirje 
Jaka Vačovnik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 

OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

 

 ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 

OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE 

VODE 

 

 ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV 

OBVEZNE  JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE 

VODE 

 
 

OBČINA MOZIRJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozirje, marec 2020 
 

 

JP Komunala d.o.o. Mozirje 

Praprotnikova ulica 36 

3330  M O Z I R J E 

 

tel. 03-839-36-50 

fax:  03-839-36-60 

ID ZA DDV: SI 25344650 

TRR:   03117-1003698134 

e-mail: komunala.mozirje@siol.net 
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1 UVOD 

 

1.1 Splošno 

 

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin 

Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, ter dejavnost zbiranja odpadkov v 

občinah Mozirje in Rečica ob Savinji. 

Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 

39/2006), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012, Uredbe o odvajanju in 

čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015), ter občinskim odlokom s 

področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja , ter ravnanja z odpadki. 

 

1.2 Pravna podlaga za izdelavo elaborata 

 

Tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja določa, da pristojni minister predpiše 

metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, 

organizacijske ter druge ukrepe in normative za oblikovanje cen javnih služb. Na tej 

podlagi je Vlada RS sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, v nadaljevanju 

Uredba MEDO), ki je pričela veljati s 1. 1. 2013. 

S to Uredbo se je pristojnost potrjevanja cen storitev javne službe prenesla na pristojni 

občinski organ, kar pomeni v našem primeru potrjevanje cen na Občinskem svetu, 

čeprav je zakonodajalec dal možnost, da se ustanovi skupni organ vseh občin (Zakon o 

lokalni samoupravi), ki bi lahko te spremembe potrdil.  To bi pripomoglo k hitrejši 

uveljavitvi morebitnih sprememb, tako pa se čaka na potrditev vseh petih Občinskih 

svetov.  

 

1.3  Veljavnost obstoječih cen 

 

V letu 2019 se cene storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, niso spreminjale. V nekaterih občinah se je uskladila cena omrežnine 

glede na nove investicije, v treh občinah je bila uveljavljena subvencija. 

V občini Mozirje so vse cene ostale nespremenjene. 

 

1.4 Namen izdelave elaborata 

 

Peti člen Uredbe določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine 

predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitve javne 

službe (9. člen Uredbe), ki ga predloži  pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
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V nadaljevanju so pripravljeni elaborati za: 

 Oskrbo s pitno vodo  

 Odvajanje komunalne odpadne vode 

  in čiščenje komunalne odpadne vode. 

 

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 

posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za 

posamezno javno službo. Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega 

javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, ter do 5% donosa na 

vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Pri tem 

se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki 

izvajalca javne službe za prihodnje obdobje. Navedena izhodišča za oblikovanje cen so 

podlaga za pripravo elaborata. 

 

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo 

na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, enotno za celotno 

območje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba MEDO.  Omrežnina se oblikuje 

za vsako občino posebej. 

 

V skladu z Uredbo MEDO se prve točke elaborata nanašajo na poročanje o 

predračunskih in obračunskih kategorijah za preteklo obračunsko obdobje, to je leto 

2019. Izhajajo iz poslovnega načrta za leto 2019, obračunske pa iz realiziranega rezultata 

leta 2020. Iz elaborata je razvidno, da so ugotovljene razlike med potrjenimi in 

obračunskimi cenami znotraj dopustnega odstopanje (6. člen Uredbe MEDO). V drugem 

delu elaborata pa so opredeljene cene nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje to je 

leto 2020. 

 

Uredba MEDO v tretjem odstavku  tretjega člena daje možnost, da občina prizna 

subvencijo cene za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti. 

Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Pri 

izračunu cen subvencije niso upoštevane, ker je to odločitev pristojnega organa občine. 

 

2  DEJAVNOST IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 
 

2.1 Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo 
 

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 

Ljubno in Luče izvajalec občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 

Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja en oskrbovalni sistem za 

celotno območje v omenjenih občinah.  
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2.2 Predstavitev dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

V okviru izvajanja obvezne GJS mora izvajalec javne službe zagotavljati: 

 ustrezne količine kvalitetne pitne vode vsem uporabnikom na območju vseh petih 

občin 

 vzdrževanje in čiščenje objektov, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo 

 vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja 

 vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucije vode, ter spremljanje vodnih 

izgub 

 izvajanje internega nadzora nad kvaliteto vode in v zvezi s tem vodenje HACCP 

dokumentacije za posamezni vodovodni sistem 

 obveščanje potrošnikov o stanju kvalitete pitne vode, o motnjah v dobavi ter o 

morebitnih potrebnih ukrepih pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo 

 izvajanje potrebnih ukrepov v izrednih razmerah kot so pomanjkanje vode v 

sušnem obdobju, ob poplavah in onesnaženi vodi 

 monitoringi kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 

 druge naloge, ki jih narekuje Uredba o oskrbi s pitno vodo, občinski odloki in 

ostala zakonodaja vezana na področje oskrbe s pitno vodo. 

 

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 3 vodovodne sisteme, ki se oskrbujejo s pitno 

vodo iz 22 vodnih virov in obsegajo približno 207 km vodovodnega omrežja. 

 

Realizirana količina vode 2019- gospodinjstva m3 413.230 

Realizirana količina vode 2019- gospodarstvo m3 115.118 

Število prebivalcev priključenih na javni vodovod število 10.312 

Število odjemnih mest priključenih na javni vodovod kom 3.615 

Dolžina omrežja v najemu m 207.017 

Število vodnih virov kom 22 

Izdatnost vodnih virov l/s  110 

Število rezervoarjev kom 18 

Skupna prostornina rezervoarjev m3  1.800 

Število črpališč kom 13 

Število hidrantov kom 223 

Število prebivalcev z lastno oskrbo pitne vode (ocena) število 2.700 

 

2.3 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju 

      oskrbe s pitno vodo 

 

Čiščenje rezervoarjev za vodo (vodohrani)  

Pri čiščenju vodne celice v rezervoarju najprej zapremo dotok v objekt in odpremo izpust 

iz rezervoarja. V kolikor sta dve komori najprej izpraznemo eno, nato še drugo.   Nato 

odstranimo morebitne usedline in rezervoar očistimo ter izperemo z dezinfekcijskim 

sredstvom v skladu z načrtom HACCP. Po opravljeni dezinfekciji kontrolor preveri 

vsebnost rezidualnega (prostega) klora v vodi. Čiščenje rezervoarjev izvajamo dvakrat 

letno oziroma po potrebi. 
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Čiščenje vodnih zajetij 

Pri čiščenju zajetij najprej zapremo dotok v omrežje in odpremo izpust iz zajetja. Nato 

odstranimo morebitne usedline z dna zajetja s ščetkanjem in izpiranjem. Po opravljeni 

dezinfekciji kontrolor preveri vsebnost rezidualnega klora v vodi.  Čiščenje izvajamo 

dvakrat letno oziroma po potrebi tako kot je predpisano s HACCP načrtom.  

 

Čiščenje vodovodnega omrežja 

Čiščenje javnega vodovodnega omrežja izvajamo tako, da izpiramo cevi na pripravljenih 

izpustih ali iz hidrantov na vodovodnem omrežju. Izpiranje izvajamo ponoči in je 

končano, ko na izpustu ali hidrantu priteče čista voda. Predpisano čiščenje se izvaja po 

HACCP načrtu dvakrat letno in tudi še dodatno po potrebi. 

 

Urejanje objektov in okolice 

Travnate površine okolice vodovodnih objektov vzdržujemo z redno košnjo, vzdržujemo 

oznake hidrantov in zasunov. Redno čistimo notranjost vodovodnih objektov in izvajamo 

manjša gradbena in obrtniška dela kot je pleskanje, manjša popravila ipd. S tem 

zagotavljamo doseganje standardov v okviru HACCP načrta. 

 

Kontrola priprave pitne vode 

Izvajamo redne meritve prostega klora kot dezinfekcijskega sredstva za pitno vodo in 

kontrolo delovanja naprav za dezinfekcijo pitne vode na vseh vodnih virih oziroma v 

objektih, v katerih se izvaja priprava pitne vode (nadzor kritičnih kontrolnih točk) v 

skladu s HACCP načrtom. S tem postopkom preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki 

jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo. Zaradi tega je dezinfekcija 

večinoma nujen postopek v pripravi pitne vode. Za to izvajanje uporabljamo plinski klor 

in natrijev hipoklorit. 

 

Iskanje okvar na vodovodnem omrežju 

Po potrebi izvajamo iskanje okvar na vodovodnem omrežju in opravljamo meritve izgub 

vode na določenih območjih. Vse opravljene meritve spremljamo preko daljinskega 

vodenja, ki omogoča zbiranje in analizo rezultatov v daljšem časovnem obdobju. Vse to 

se arhivira v grafični obliki na računalniku na sedežu podjetja.  

 

Popravila okvar na javnem vodovodnem omrežju 

Redno izvajamo sanacijo okvar na omrežju, takoj, ko se pojavijo ali, ko najdemo okvaro s 

sistemskim iskanjem. Občine tudi vsako leto s planom opozarjamo, kje so kritična mesta, 

da bi se ta tudi čim prej odpravila, s tem pa bi se vodne izgube tudi zmanjšale. Pri 

sanaciji okvar je motena oskrba s pitno vodo, saj je potrebno opraviti zaporo vode na 

poškodovanem odseku. V primeru okvare na daljšem transportnem omrežju, kjer je z 

zaporo vode prizadetih več prebivalcev in porabnikov, katerih proizvodnja ali delo je 

neposredno odvisno od pitne vode, jih pred zaporo pokličemo po telefonu, prebivalce 

pa obvestimo preko spletne strani in sredstev javnega obveščanja (radio). 
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Vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju 

Med rednimi vzdrževalnimi deli izvajamo popravila, zamenjave vgradnih garnitur, 

ventilov, menjave zasunov, spojnih elementov pri vodomeru, menjave in nastavljanje 

regulatorjev tlaka, menjave nepovratnih ventilov, ipd. 

 

Menjave črpalk na vodovodnih sistemih in vzdrževanje elektro opreme 

V okviru planiranih vzdrževalnih del izvajamo servis črpalk v črpališčih. Osnova za servis 

so pregledi in meritve črpalk. Vzdržujemo elektro opremo in sistem daljinskega vodenja. 

Meritve črpalk obsegajo določene potrebne parametre (pretok, električni tok, meritve 

moči) na osnovi katerih določimo potreben obseg vzdrževalnih del na črpalki, servis ali 

njeno zamenjavo. Poleg navedenega opravljamo tudi zakonsko predpisane meritve 

elektro instalacij na objektih. 

 

Popis vodomerov 

Izvajamo redni popis vodomerov individualnih uporabnikov enkrat letno, tam kjer so 

radijsko vodeni vodomeri večkrat letno, uporabnikov v večstanovanjskih in gospodarskih 

objektih pa mesečno oziroma trimesečno. 

 

Vzdrževanje vodomerov 

Vzdrževanje vodomerov obsega zamenjavo in redne preizkuse vodomerov v skladu z 

Zakonom o meroslovju (Ur. L. RS, št. 26/2005). Vodomer mora biti pregledan, overjen in 

zamenjan vsakih 5 let. 

 

Vzdrževanje vodovodnih priključkov 

Vzdrževanje priključka stavbe obsega preverjanje delovanja cevovoda in opreme 

priključka na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc o priključkih stavb, tras 

priključkov, ter njihovo vzdrževanje, obnovo in posodabljanje. Tekoče vzdrževanje 

zajema odpravo napak na priključku (počena cev, okvara na spoju cevi, nefunkcionalen 

zasun pred ali za vodomerom, nefunkcionalen hišni zasun na sekundarnem omrežju). 

Investicijsko vzdrževanje zajema obnovo (delno ali celotno) ali zamenjavo vodovodnega 

priključka.  
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2.4 Elaborat oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo 

 

2.4.1 Omrežnina 

 

Omrežnina za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo (16. člen Uredbe MEDO) 

vključuje: 

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 

infrastruktura, 

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

 stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog 

izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s 

pitno vodo, 

 stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s 

predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti 

zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, 

 plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in 

 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 

stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture 

javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi 

podpisanih pogodb. 

 

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 

določenih s premerom vodomera (17. člen Uredbe).  

 

2.4.2 Vodarina 

 

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje naslednje 

skupine stroškov: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela, 

 druge neposredne stroške, 

 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošno nabavno-prodajne  stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do 

dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo 

(ta določba se prične uporabljati 01.01.2020; do takrat se v vodarino vključijo vsi 

stroški vodnega povračila), 

 druge poslovne odhodke in 
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 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% 

od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 

posamezne javne službe. 

 

Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode. 

 

2.4.3  Sestavine elaborata (9. člen Uredbe) 

 

2.4.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe 

s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje – leto 2019 

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih 

storitev (m3 in števila vodomerov), ki izhaja iz plana za leto 2019, sprejetega na seji 

skupščine marca 2019. 

 

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih 

storitev v letu 2019. 

 

Predračunska in obračunska količina pitne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, 

Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

 

Oskrba s pitno vodo Predračunska 2019 Obračunska 2019 

Količina v m3 517.475 528.348 

 

Razvidno je, da odstopanja od načrtovane in dejanske količine znaša za 10.873 m3 

oziroma je manjše za 2,0 %. Odstopanja so vsako leto prisotna, odvisno so od števila na 

novo priključnih, okvar na omrežju in od varčevanja v gospodinjstvih in drugih 

organizacijah. 

 

Predračunska in obračunska količina vodomerov  v občini Mozirje: 

 

Zap. 

Št. 

Premer 

vodomera 

Faktor 

omrežnine 

Predračun Obračun 

Število 

vodomerov 

Vsota 

faktorjev 

Število 

vodomerov 

Vsota  

faktorjev 

1 DN ≤ 20 1 1.191 1.191 1.222 1.222 

2 20 ≤ DN < 40 3 16 48 16 48 

3 40 ≤ DN < 50 10 2 20 3 30 

4 50 ≤ DN < 65 15 7 105 7 105 

5 65 ≤ DN < 80 30 1 30 1 30 

6 80 ≤ DN < 100 50 3 150 3 150 

7 100 ≤ DN < 150 100 1 100 1 100 

8 150 ≤ DN  200 0 0 0 0 

 SKUPAJ  1.221 1.644 1.253 1.685 
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2.4.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe  

za  preteklo obračunsko obdobje – leto 2019 

 
Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo na območju 

občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

 
Zap. 

št. 
Kalkulativni element lastne cene 

Predračun 

2019 (EUR) 

Obračun 

2019 (EUR) 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 71.390,00 108.580,35 

a) Stroški materiala 40.890,00 54.928,87 

  porabljene surovine in material 4.150,00 13.622,60 

  stroški materiala za pripravo vode 440,00 277,20 

  strošek električne energije 26.000,00 30.375,79 

  strošek goriva 4.900,00 4.566,29 

  drugi stroški materiala 5.400,00 6.086,99 

b) stroški storitev 30.500,00 53.651,48 

  stroški intelektualnih in osebnih storitev 3.200,00 3.189,32 

  stroški prevoznih storitev 3.700,00 9.050,85 

  stroški vzdrževanja 7.000,00 6.622,98 

  stroški kontrole in analiza vode 7.300,00 7.497,05 

  stroški drugih storitev  9.300,00 27.291,28 

2. Neposredni stroški dela 91.488,00 107.242,88 

3. Drugi neposredni stroški 5.000,00 5.466,85 

I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 167.878,00 221.290,08 

4. Splošni proizvajalni stroški 79.278,00 84.212,26 

a) stroški materiala 6.500,00 3.200,64 

b) stroški storitev 9.500,00 9.785,15 

c) stroški amortizacije 7.200,00 6.500,21 

d)  stroški dela 56.078,00 64.726,26 

II. SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 79.278,00 84.212,26 

5. Splošni stroški 79.598,00 57.087,21 

a) stroški materiala 4.000,00 5.026,86 

b) stroški storitev 5.800,00 9.328,80 

c) stroški amortizacije 4.100,00 7.292,78 

d)  stroški dela 64.898,00 35.078,87 

e) drugi stroški, odhodki 800,00 359,90 

III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 79.598,00 57.087,21 

IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 360,00 1.545,03 

V. STROŠKI VODNIH POVRAČIL 55.588,00 51.856,09 

VI. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA 0,00 0,00 

  SKUPAJ STROŠKI VODARINE 382.702,00 415.990,67 

 KOLIČINA (m3) 517.475 528.348 

 CENA STORITVE  (EUR/m3) 0,7396 0,7873 
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Predračunski in obračunski stroški omrežnine v občini Mozirje: 

 

Zap.št. Postavka Predračun  

2019 (EUR) 

Obračun  

2019 (EUR) 

1 Strošek najema infrastrukture  26.256,61 27.717,82 

2 Strošek zavarovanja infrastrukture  600,00 1.037,82 

3 Strošek obnove in vzdrževanja priključkov na 

javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne 

službe 

 

74.185,17 

 

74.185,17 

 Skupaj  101.041,78 102.940,81 

 

2.4.3.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene 

storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (2019) 

 
Potrjena cena za vodarino je pričela veljati s 01.10.2013, kar pomeni, da  velja že šesto  

leto. V tem obdobju se je spremenila struktura izvajanja v korist gospodarskih javnih 

služb. Z izvajanjem drugih dejavnosti se poizkuša poslovanje obvladovati v mejah 

potrjene cene storitve. Odstopanja obračunskih stroškov od predračunskih so razvidna 

iz tabele stroškov in so ta višji za 8,7 %. Razlog za odstopanje nekaterih postavk stroškov, 

je v povečanih defektih na vodovodnem omrežju. To je imelo vpliv na višje materialne 

stroške in stroške drugih storitev. Iz spodnje tabele je razvidna analitika stroškov 

materiala in drugih storitev, kjer je odstopanje največje. 

 

Porabljene surovine in material skupaj 13.622,60 100,0% 

- stroški materiala 12.374,47 90,8% 

- stroški pomožnega materiala 1.248,13 9,2% 

Stroški drugih storitev 27.291,28 100,0% 

- gradbene in strojne storitve 12.558,00 46,1% 

- stroški inkasa 2.417,30 8,8% 

- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 7.116,00 26,1% 

- druge storitve 5.199,80 19,0% 

 

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene oskrbe s pitno vodo v občini Mozirje: 

 Postavka EM Cena 

1 Predračunska cena   

 - omrežnina voda DN ≤ 20 EUR/mesec 5,1217 

 - oskrba s pitno vodo EUR/m3 0,7396 

2 Obračunska cena   

 - omrežnina voda DN ≤ 20 EUR/mesec 5,1825 

 - oskrba s pitno vodo EUR/m3 0,7873 

3 Potrjena cena   

 - omrežnina voda DN ≤ 20 EUR/mesec 5,0812 

 - oskrba s pitno vodo EUR/m3 0,6730 

4 Zaračunana cena   

 - omrežnina voda DN ≤ 20 EUR/mesec 5,0812 

 - oskrba s pitno vodo EUR/m3 0,6730 

5 Subvencija   
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 - omrežnina voda DN ≤ 20 EUR/mesec 0,0000 

 - oskrba s pitno vodo EUR/m3 0,0000 

 

Obračunske cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo so minimalno odstopale od 

predračunskih cen storitev – za 6,4 %, enako odstopanje je pri omrežnini. 

Večja razlika nastane pri primerjavi obračunske cene za leto 2019 z zaračunano, kjer je 

razlika 17,0 %. 

 

2.4.3.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje 

cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

 2.4.3.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, 

z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

2.4.3.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se 

oblikuje cena s  primerljivimi območji 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

2.4.3.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za 

katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 

 

Koeficient JP Komunala 

2019 

Panoga* 

E36 

1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 

               Kratkoročna obveznost 

 

0,98 

 

 

1,43 

2. GOSPODARNOST POSLOVANJA 

Poslovni prihodki 

Poslovni odhodki 

 

0,99 

 

1,03 

*Podatki so za leto 2016 
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2.4.3.8  Predračunska količina  izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za 

prihodnje obračunsko obdobje – leto 2020 

 

Predračunska količina pitne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 

Ljubno in Luče: 
Oskrba s pitno vodo Predračunska količina 

Količina v m3 531.000 

 
Za leto 2020 na oskrbi s pitno vodo ne načrtujemo bistvenih odstopanj, kot so bile 

realizirane v letu 2019. Količinsko se prodaja pitne vode ne povečuje, temveč so v 

povprečju minimalna odstopanja navzgor ali navzdol.  

 

Predračunska količina vodomerov v občini Mozirje: 

Zap.št. Premer vodomera Faktor 

omrežnine 

Število 

vodomerov 

Vsota 

faktorjev 

1 DN ≤ 20 1 1.222 1.222 

2 20 < DN < 40  3 16 48 

3 40 ≤ DN < 50 10 3 30 

4 50 ≤ DN < 65 15 7 105 

5 65 ≤ DN < 80 30 1 30 

6 80 ≤ DN < 100 50 3 150 

7 100 ≤ DN < 150 100 1 100 

8 150 ≤ DN  200 0 0 

 skupaj  1.253 1.685 

 

Število vodomerov je osnova za izračun omrežnine. 

 
2.4.3.9  Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za 

prihodnje obračunsko obdobje – leto 2020 

 
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane 

količine opravljenih storitev ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. 

 

Predračunski stroški izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin 

Mozirje,Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

 

Zap.št. Postavka Predračun v EUR 

1 Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe  392.088,00 

 
 

 

 

 

 

 



Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje 
 

12 

 

Predračunski stroški omrežnine v občini Mozirje: 

 

Zap.št. Postavka 
Predračuna 

v EUR 

1 Stroški najema javne infrastrukture 27.482,16 

2 Poračun najemnine za leto 2019 1.461,22 

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 1.089,71 

3 Stroški obnove vzdrževanja priključkov na javni vodovod v 

obsegu izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo 

 

76.035,29 

 Skupaj omrežnina 106.068,38 

 

2.4.3.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev    

posamezne javne službe za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko obdobje(2020) 

 
Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2019: 

 

Oskrba s pitno vodo-pregled 

infrastrukture občina Mozirje 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Osnovna sredstva, ki so predmet 

najema 

 

1.393.149,78 

 

948.983,01 

 

444.166,77 

 
Poslovno potrebna osnovna 

sredstva za izvajanje GJS v lasti 

Komunala 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva 

 

87.621,40 

 

69.849,88 

 

17.771,52 
(Vir podatkov: zaključni račun 2019) 

 

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2020: 

 

Oskrba s pitno vodo-pregled 

infrastrukture občina Mozirje 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Osnovna sredstva, ki so predmet 

najema 

 

1.393.149,78 

 

976.465,17 

 

416.684,61 

 
Poslovno potrebna osnovna 

sredstva za izvajanje GJS v lasti 

Komunala 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

opredmetena in neopredmetena 

osnovan sredstva 

 

87.621,40 

 

80.361,83 

 

7.259,57 
(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 31.12.2020) 
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2.4.3.11  Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 

okolja (Ur.l. št. 87/2012) za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko  obdobje (2020) 

 

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila  za 

razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne 

dejavnosti. 

Za leto 2019 so bili na oskrbi s pitno vodo naslednji: 

 Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 GJS 65,2 % in druge dejavnosti 34,8 %. 

 Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela) 

 GJS 92,5 % in druge dejavnosti 7,5 % 

 Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvajalnih stroškov, 

brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na 

vzdrževanju cest 

 GJS 43,9 % in druge dejavnosti 15,6 % (ključ 1) 

 GJS 14,6 % in druge dejavnosti 38,6 % (ključ 2). 

 

Za leto 2020 smo uporabili enaka sodila. 

 

2.4.3.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za     

preteklo (2019) in prihodnje (2020) obračunsko obdobje 

 
JP Komunala d.o.o. Mozirje ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 

11. členu Uredbe in tudi za prihodnje obračunsko obdobje teh storitev ni v planu. 

 
2.4.3.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in  

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunana v ceno 

izvajanja storitve, v skladu z Uredbo MEDO (16. točka 2. člena) ne sme presegati 5% od 

vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. 

 

V izračunu predračunske lastne cene storitve izvajanja javne službe, donos ni vračunan. 

 
2.4.3.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za     

preteklo(2019) in prihodnje(2020) obračunsko obdobje  

 

V obratu oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2019 9 zaposlenih. Za leto 2020 novih 

zaposlitev ne planiramo. 
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2.4.3.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 

deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 
Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunali Mozirje obračunava najemnino 

za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo 

ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso 

javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 

3. člena Uredbe MEDO). 

Občina Mozirje je za leto 2019 zaračunala akontacijo najemnine v višini 26.256,60 EUR in 

poračun za leto 2019 v višini 1.461,22 EUR, ki se bo upošteval v letu 2020. Ta se je v celoti 

prenesla na uporabnike. Za leto 2020 je določena akontacija v višini 27.482,16 EUR. 

 

2.4.3.16 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje (2019) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko 

obdobje (2020) 

 
Predračunska lastna cena storitve javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, 

ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na 

podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v tekočem 

obračunskem obdobju. 

 
Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine 

in vodarine. 

Na računu se prikaže zaračunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in 

vodarino.  

 

 

Predračunska cena vodarine za leto 2020 

 

Predračunska cena vodarine za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče 

za leto 2020 znaša 0,7384 EUR/m3 vode. Oblikovana je na podlagi načrtovane količine 

prodane pitne vode in načrtovanih stroškov v letu 2020. 
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Zap. 

št. 
Kalkulativni element lastne cene Vrednost Cena na m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 86.700,00 0,1633 

a) Stroški materiala 50.000,00 0,0944 

  porabljene surovine in material 13.000,00 0,0245 

  stroški materiala za pripravo vode 300,00 0,0006 

  strošek električne energije 31.000,00 0,0584 

  strošek goriva 4.600,00 0,0087 

  drugi stroški materiala 1.200,00 0,0023 

b) stroški storitev 36.600,00 0,0689 

  stroški intelektualnih in osebnih storitev 3.200,00 0,0060 

  stroški prevoznih storitev 5.000,00 0,0094 

  stroški vzdrževanja 7.000,00 0,0132 

  stroški kontrole in analiza vode 7.300,00 0,0137 

  stroški drugih storitev 14.100,00 0,0266 

2. Neposredni stroški dela 108.000,00 0,2034 

3. Drugi neposredni stroški 3.200,00 0,0060 

I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 197.900,00 0,3727 

4. Splošni proizvajalni stroški 84.200,00 0,1586 

a) stroški materiala 3.200,00 0,0060 

b) stroški storitev 9.500,00 0,0179 

c) stroški amortizacije 6.500,00 0,0122 

d)  stroški dela 65.000,00 0,1224 

II. SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 84.200,00 0,1586 

5. Splošni stroški 53.250,00 0,1003 

a) stroški materiala 4.000,00 0,0075 

b) stroški storitev 5.800,00 0,0109 

c) stroški amortizacije 7.200,00 0,0136 

d)  stroški dela 36.000,00 0,0678 

e) drugi stroški, odhodki 250,00 0,0005 

III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 53.250,00 0,1003 

IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 1.150,00 0,0022 

V. STROŠKI VODNIH POVRAČIL 55.588,00 0,1047 

VI. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA 0,00 0,0000 

  SKUPAJ STROŠKI 392.088,00 0,7384 

 

Planirana količina prodaje vode v m3       531.000                        

 

Predračunska cena  2020                                                        0,7384 

Potrjena cena 2013 0,6730 

Indeks 2020/2013 109,7 

 

Cena vodarine je enotna na območju vseh petih občin.  
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Ugotovitev: 

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in predračunsko ceno 

presega 10 % od potrjene cene, mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, 

ki mora začeti postopek potrjevanja cene.  

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 9,7 % in ne presega 

določbe iz uredbe. V tem primeru ni potrebno pričeti postopka potrjevanja cene storitve. 

  

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe oskrbe s 

pitno vodo: 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 

a) stroški materiala zajemajo  

- porabljene surovine in material, to je potrošni material kot so cevi, cestni 

ventili, objemke, spojke, cestne kape, T-kosi, tesnila, ki se uporabljajo za 

popravila okvar in tekoče vzdrževanje. Sem spadajo tudi stroški za 

pripravo vode. Nabava materialov poteka na osnovi okvirnih sporazumov 

sklenjenih z dobavitelji, ki so izbrani v skladu z javnim razpisom ZJNVETPS. 

- Stroški električne energije, ki nastaja zaradi prečrpavanja vode v črpališčih. 

- Stroški pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in 

materiala. 

- Drugi stroški materiala kot so nadomestni deli, plin, klor, pisarniški 

material, ipd. 

b) Stroški storitev 

- Gradbene in strojne storitve se nanašajo na dela pri popravilu okvar, 

vzdrževanja. 

- Analize vode, ki se izvajajo v skladu z zahtevami zakonodaje in jih izvaja za 

to pooblaščena institucija. 

- Prevozi pitne vode, se izvajajo na tistih območjih, kjer jo primanjkuje. 

- Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, 

telefonske, poštne storitve. 

- Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, 

direktne obremenitve) pri SKB Banki. 

- Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura 

vključujejo premije za avtomobilsko  zavarovanje, strojelomno zavarovanje 

in odgovornost. 

- Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega 

parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd. 

- Stroški drugih storitev pa zajemajo deratizacijo, stroške v zvezi z inkasom, 

registracijo vozil, sodne takse. 

- Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo 

osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda 

enakomernega časovnega amortiziranja, ki je zakonsko predpisana.  

2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni 

čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne 

nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih 

dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi. 

3. Drugi neposredni stroški, so odpisi terjatev. 
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4. Splošni proizvajalni stroški se nanašajo na režijo obrata oskrbe s pitno vodo in 

splošne stroške obrata oskrbe z vodo, ki se razporedijo na obvezno GJS oskrbe s 

pitno vodo na osnovi sodila in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih 

stroškov dela dejavnosti in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov 

dejavnosti.  

5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo 

razporedijo na podlagi sodila (delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih 

stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev amortizacije dela in druge 

stroške. 

6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni. 

7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za 

oblikovanje popravkov vrednosti terjatev. 

8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni 

vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi 

v kalkulacijo cene. 

 

Predračunska cena omrežnine za leto 2020 

 

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe 

v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno. 

Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. 

odstavek 17. člena Uredbe MEDO). 

 

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota stroškov 

omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljen 

količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega 

obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO). 

  

Podlaga za izračun omrežnine je  

a) amortizacija infrastrukture in zavarovanje infrastrukture,  

b) stroški obnove vodomerov in vzdrževanja priključkov. 

 

Predračunska cena omrežnine v občini Mozirje: 

 
Zap. 

Št. 

Premer  

vodomera 

Število 

vodomerov 

Faktor 

omrežnine 

Potrjena 

cena 

omrežnina 

Predračunska cena 

omrežnine 

Indeks 

predračunska 

/potrjena 

cena 

1 DN ≤ 20 1.222 1 5,0812 5,2457 103,2 

2 20 ≤ DN < 40 16 3 15,2435 15,7371 103,2 

3 40 ≤ DN < 50 3 10 50,8118 52,4572 103,2 
4 50 ≤ DN < 65 7 15 76,2177 78,6857 103,2 
5 65 ≤ DN < 80 1 30 152,4355 157,3715 103,2 
6 80 ≤ DN < 100 3 50 254,0591 262,2858 103,2 
7 100 ≤ DN < 150 1 100 508,1182 524,5716 103,2 
8 150 ≤ DN  0 200 1.016,2364 1.049,1432 103,2 
 SKUPAJ 1.253  
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Potrjena  cena  za DN  20                                                      5,0812 

Predračunska cena za DN 20 5,2457 

Indeks predračunska/potrjena cena 103,2 

 

Vzdrževanje priključka in vodomera za DN 20 mm znaša  3,7604 EUR mesečno, sredstva 

pa se uporabijo za obnovo priključka in so upoštevana v potrjeni in predračunski ceni 

omrežnine. 

 

Ugotovitev: 

Predračunska cena omrežnine znaša 5,2457 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno 

višja za 3,2 %. Omrežnina je sicer v okviru 10 % kot to določa Uredba, kljub temu pa 

predlagamo, da se ta uskladi s predračunsko ceno 5,2457 EUR mesečno zaradi uskladitve z 

najemnino.  

V letu 2019 so se v občini Mozirje izvajale manjše investicije v obnovo opreme in večjo obnovo  

azbestnih cevi vodovoda po defektu v Lokah. Skupna vrednost teh investicij je znašala 

63.019,59 EUR kar je imelo vpliv na višjo ceno omrežnine za leto 2020. 

 

2.4.3.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih  

 
Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih 

dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, 

sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. 

Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana 

samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne 

ugotavlja. 

 

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvajalnih stroškov 

brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih 

proizvajalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja. 

 

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvajalnih stroškov, sodilo 

za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov 

dela. 

 

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja: 

a) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 Oskrba z vodo 65,2 % GJS, 34,8 % tržna dejavnost, 

 odvajanje odpadne vode 86,9 % GJS, 13,1 % tržna dejavnost, 

 zbiranje odpadkov 87,3 % GJS, 12,7 % tržna dejavnost, 

 čiščenje odpadne vode 98,1 % GJS, 1,6 % tržna dejavnost, 

 vzdrževanje občinskih cest 89,0 % GJS, 11,0 % tržna dejavnost. 

b) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela): 

 Oskrba z vodo 92,5 % GJS, 7,5 % tržna dejavnost, 
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 odvajanje odpadne vode 95,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost, 

 ravnanje z odpadki GJS 95,1 %, 4,9 % tržna dejavnost, 

 čiščenje odpadne vode 98,8 % GJS, 1,2 % tržna dejavnost, 

 vzdrževanje občinskih cest 95,4 % GJS, 4,6 % tržna dejavnost. 

c) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvajalnih 

stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov 

na vzdrževanju cest, v vseh proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje 

izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne 

stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti in ključ 2, kjer so stroški dela uprave 

razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni 

angažirana enakovredno povsod, temveč je glede na izvajane aktivnosti 

posameznih dejavnosti, različno. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili 

nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po 

mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo 

uprave. 

Ključ 1 

 Oskrba z vodo 43,9 % GJS, 15,6 % tržna dejavnost 

 Odvajanje odpadne vode 4,8 GJS, 1,4 % tržna dejavnost 

 Ravnanje z odpadki 18,1 % GJS, 6,8 % tržna dejavnost 

 Čiščenje odpadne vode 9,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost 

 Vzdrževanje občinskih cest 0 % GJS, 0 % tržna dejavnost. 

 

          Ključ 2 

 Oskrba z vodo 14,6 % GJS, 38,6 % tržna dejavnost 

 Odvajanje odpadne vode 9,6 % GJS, 11,6 % tržna dejavnost 

 Ravnanje z odpadki 0,8 % GJS, 6,0 % tržna dejavnost 

 Čiščenje odpadne vode 17,9 % GJS, 0,9 % tržna dejavnost 

 Vzdrževanje občinskih cest 0 % GJS, 0% tržna dejavnost. 
 

 

2.4.3.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

 

Razkritja so opredeljena že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo. 
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3 DEJAVNOST ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 

3.1 Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 

 

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje Nazarje, Rečica ob Savinji, 

Ljubno in Luče izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode. 

Kanalizacijski sistem povezuje občine Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji, medtem, ko 

imata občini Ljubno in Luče vsaka svoj sistem. V zadnjih letih so vse občine pospešeno 

obnavljale in dograjevale kanalizacije, vzporedno pa so se obnavljali individualni 

priključki, uporabniki pa so se priključevali na novo zgrajene sisteme.  

 

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 4 kanalizacijske sisteme in obsegajo približno 

67 km omrežja. 

 

Realizirana količina odpadne vode-gospodinjstva m3 213.363 

Realizirana količina odpadne vode-gospodarstvo m3 86.621 

Planirana skupna količina odpadne vode 2020 m3 302.000 

Realizirana skupna količina odpadne vode 2019 m3 299.984 

Število prebivalcev priključenih na kanalizacijo število 6.234 

Dolžina omrežja v najemu m 67.258 

Število razbremenilnikov na omrežju kom 9 

Število črpališč odpadne vode kom 9 

 
3.2 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju 

odvajanja odpadne vode 

 
Področje javne higiene 

Deratizacija kanalizacijskega omrežja se izvaja redno 2x letno zaradi zatiranja glodavcev, 

v primeru zaznave porasta pa se izvede izredna deratizacija. 

 

Splošno vzdrževanje 

Redna in izredna kontrola delovanja črpališč 

 Redna tedenska kontrola posameznega črpališča s pregledom delovanja 

posamezne črpalke in pregledom strojne in elektro opreme, 

 odprava napak v delovanju črpališča ob evidentiranih okvarah ali napakah 

neodvisno od časovnih in lokacijskih razmer vključno z dvigom črpalke iz črpališča 

in čiščenjem hidravličnega dela črpalke. 

Vzdrževanje elektro opreme 

 Letna kontrola posameznega spojnega električnega kontakta v omarici, 

priključnih dozah in ozemljitvenih vodnikih z vizualno kontrolo vodnikov in 

kablov, 

 Meritve proti udaru tokovne obremenitve črpalke in omarice, ter kontrola  

napajalne napetosti. 
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Redni in izredni pregledi kanalov, razbremenilnih objektov, dušilk in sifonov 

 Redno kontinuirano pregledovanje odvajanja odpadne vode v kanalu, 

razbremenilniku ali sifonu, 

 Kontrola delovanja kanala ob izrednih dogodkih, ki so časovno in lokacijsko 

neopredeljeni, vključno s pregledi pokrovov revizijskih jaškov zaradi poškodb. 

 

Vzdrževanje javne infrastrukture 

Vzdrževalna dela na kanalizaciji 

 Se izvajajo na revizijskih jaških, ki zajemajo sanacije betonskih vencev, vertikale 

jaškov in mulde, 

 Vzdrževanje kanala ali objekta zajema vzdrževalna dela s katerimi se zagotavlja 

primerno stanje infrastrukture v obsegu rednega vzdrževanja. 

 

Servis opreme in naprav 

 Redni pregledi opreme za delo in naprav na objektih potekajo skladno z navodili 

proizvajalca, 

 Redni letni servisi črpalk. 

 

Strojno čiščenje in kontrola kanalizacije z video tehnologijo 

Strojno čiščenje kanalizacije in objektov 

 Poteka pod visokim tlakom, ki se izvaja kontinuirano skozi obdobje celega 

leta na podlagi predhodnih pregledov. 

 

Kontrola kanalizacije z video tehnologijo 

 Snemanje kanala ali kanalskega odseka se uporablja za ugotavljanje napak 

na kanalu in določanje prispevnih površin, ki se odvajajo v kanal. 

Učinkovito lahko ugotavljamo puščanje na različnih kanalizacijskih 

sistemih. 

 

Ogled možnosti priključitve na javno kanalizacijo 

 Preverjanje možnosti izvedbe priključitve posameznega objekta na 

kanalizacijo z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se želi priključiti na 

javno kanalizacijo. Uporabniku se predstavijo in pojasnijo tehnične 

podrobnosti priključevanja. 

 

Ogled izvedenega priključka 

 Kontrola izvedene navezave internega kanalizacijskega priključka na javni 

kanalizacijski sistem skladno z izdanim soglasjem, 

 Kontrola interne kanalizacije na podlagi predhodnega dogovora z 

lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo. 
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Pregled priključka na javno kanalizacijo 

 Pregled kanalizacijskih priključkov na trasah javne kanalizacije, s katerimi 

ugotavljamo izvedene kanalizacijske priključke brez predhodne najave in 

brez prisotnosti lastnika ali upravljavca objekta. 

 

3.3 Elaborat o oblikovanju cen odvajanja komunalne odpadne vode 

 

3.3.1 Omrežnina 

 

Omrežnina za izvajanje javne službe odvajanja komunalne odpadne vode (19. člen 

Uredbe MEDO) vključuje: 

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 

infrastruktura, 

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in 

druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 

infrastrukture javne službe odvajanja komunalne odpadne vode. Pri tem se 

upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 

 

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 

določenih s premerom vodomera (20. člen Uredbe MEDO).  

 

3.3.2 Storitve odvajanja komunalne odpadne vode 

 

Storitev odvajanja odpadne vode je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne 

službe. Vključuje naslednje skupine stroškov: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela, 

 druge neposredne stroške, 

 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošno nabavno-prodajne  stroške, ki vključujejo stroške materiala, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 druge poslovne odhodke in 

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 

5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe. 
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Enota količine storitve je izražena v EUR/m3 dobavljene pitne vode. Možnost obračuna 

po pavšalu v primeru, da se poraba vode ne meri (50 m3 na osebo na leto) in v primerih 

specifične porabe v gospodarstvu. 

 
3.3.3 Okoljska dajatev 

 

Okoljska dajatev je obračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l., RS št. 104/2009, 14/2010) in ni predmet 

potrjevanja cene, je pa na računu posebej prikazana. Nakazuje se v proračun 

posamezne občine. 

 

3.3.4  Sestavine elaborata (9. člen Uredbe) 

 

3.3.4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe 

odvajanja odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje – 2019 

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini 

opravljenih storitev (m3 in število vodomerov), ki izhaja iz plana podjetja za leto 

2019, sprejetega na seji skupščine meseca marca 2019. 

 

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih 

storitev v letu 2019. 

 

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvajanja komunalne 

odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in 

Luče: 
Odvajanje odpadne vode Predračunska 2019 Obračunska 2019 

Količina v m3 292.000 299.984 

Obračunska količina odvedene komunalne odpadne vode je v primerjavi s predračunsko 

višja za 2,7 % kar pomeni, da je odstopanja minimalno za 7.984 m3. Nihanja navzgor ali 

navzdol so evidentna vsako leto. 

 

Predračunska in obračunska količina vodomerov odvajanja komunalne odpadne vode v 

občini Mozirje: 

Zap. 

Št. 

Premer 

vodomera 

Faktor 

omrežnine 

Predračun Obračun 

Št. vodom. Vsota fakt. Št. vodom. Vsota fakt. 

1 DN ≤ 20 1 770 770 802 802 

2 20 ≤ DN < 40 3 12 36 12 36 

3 40 ≤ DN < 50 10 1 10 2 20 

4 50 ≤ DN < 65 15 6 90 5 75 

5 65 ≤ DN < 80 30 1 30 1 30 

6 80 ≤ DN < 100 50 1 50 1 50 

7 100 ≤ DN < 150 100 0 0 0 0 

8 150 ≤ DN  200 0 0 0 0 

 skupaj  791 986 823 1.013 
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3.3.4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev  javne službe odvajanja 

odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje – leto 2019 

 

Predračunski in obračunski stroški izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode na 

območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

Kalkulativni element lastne cene 
Predračun 

v EUR 

Obračun 

v EUR 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 18.900,00 25.431,20 

a) stroški materiala 4.400,00 8.135,87 

 porabljene surovine in material 500,00 371,09 

 strošek električne energije 3.000,00 3.305,57 

 strošek goriva 650,00 670,42 

 drugi stroški materiala 250,00 3.788,79 

b) stroški storitev 14.500,00 17.295,33 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.100,00 1.151,30 

Stroški prevoznih storitev 1.900,00 2.209,93 

Stroški vzdrževanja 4.300,00 6.062,62 

Stroški drugih storitev 7.200,00 7.871,48 

2. Neposredni stroški dela 39.410,00 44.095,82 

3. Drugi neposredni stroški 1.100,00 607,70 

I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 59.410,00 70.134,72 

4. Splošni proizvajalni stroški 21.410,00 26.701,82 

a) stroški materiala 800,00 796,05 

b) stroški storitev 1.400,00 744,13 

c) stroški amortizacije 410,00 390,42 

d) stroški dela 18.800,00 24.771,22 

II. SKUPAJ POSREDNI PROIZV. STROŠKI 21.410,00 26.701,82 

5. Splošni stroški 19.620,00 22.228,51 

a) stroški materiala 500,00 549,63 

b) stroški storitev 970,00 1.019,99 

c) stroški amortizacije 650,00 797,39 

d) stroški dela 17.500,00 19.751,18 

e) drugi stroški 0,00 110,32 

III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 19.620,00 22.228,51 

IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00 854,44 

V. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SRED. 0,00 0,00 

SKUPAJ STROŠKI  I+II+III+IV+V 100.440,00 119.919,49 

Odvedena količina  v m3 292.000 299.984 

Potrjena cena                 0,3132 0,3998 

INDEKS OBRAČUNSKA/POTRJENA CENA 127,6  
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Predračunski in obračunski stroški omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v 

občini Mozirje: 

Postavka 
Predračunska 2019 Obračunska 

2019 

Stroški najema javne infrastrukture 46.483,98 46.783,98 

Stroški zavarovanja javne infrastrukture 500,00 500,00 

 

3.3.4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene 

storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2019 

 

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene odvajanje komunalne odpadne vode v 

občini Mozirje: 

 Postavka EM Cena 

1 Predračunska cena   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 3,9963 

 - odvajanje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,3440 

2 Obračunska cena   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 3,8885 

 - odvajanje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,3998 

3 Potrjena cena   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 3,9852 

 - odvajanje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,3132 

4 Zaračunana cena   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 3,9852 

 - odvajanje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,3132 

5 Subvencija   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 0,0000 

 - odvajanje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,0000 

 

 

3.3.4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje 

cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

 3.3.4.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, 

z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 
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3.3.4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se 

oblikuje cena s  primerljivimi območji 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

3.3.4.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za 

katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 

 

Koeficient JP Komunala 

2019 

Panoga* 

E37 

1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 

Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 

               Kratkoročna obveznost 

 

 

0,98 

 

 

1,77 

2. GOSPODARNOST POSLOVANJA 

Poslovni prihodki 

Poslovni odhodki 

 

0,99 

 

1,01 

*Podatki so za leto 2016 

 

 

3.3.4.8  Predračunska količina izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2020 

 

Predračunska količina odvedene komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, 

Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

Odvedena voda Predračunska količina 

Količina v m3 302.000 

 

Za leto 2020 ne planiramo bistvenega povečanja količin odvedene odpadne vode. Te se 

količinsko na daljše časovno obdobje tudi bistveno ne povečujejo. 

 

Predračunska količina vodomerov za odvajanje komunalne odpadne vode v občini 

Mozirje: 

Zap. 

št. 

Premer  

vodomera 

Faktor 

omrežnine 

Število 

vodomerov 

Vsota 

faktorjev 

1 DN ≤ 20 1 802 802 

2 20 ≤ DN < 40 3 12 36 

3 40 ≤ DN < 50 10 2 20 

4 50 ≤ DN < 65 15 5 75 

5 65 ≤ DN < 80 30 1 30 

6 80 ≤ DN < 100 50 1 50 

7 100 ≤ DN < 150 100 0 0 

8 150 ≤ DN  200 0 0 

 Skupaj  823 1.013 
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3.3.4.9  Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2020 

 

Predračunski stroški izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

 

Zap.št. Postavka Predračun v EUR 

1 Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe  103.510,00 

 
Predračunski stroški omrežnine v občini Mozirje: 

Zap.št. Postavka Predračun 

v EUR 

1 Stroški najema javne infrastrukture 46.783,98 

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 500,00 

 Skupaj omrežnina 47.283,98 

 

3.3.4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev    

posamezne javne službe za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko obdobje (2020) 

 
Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2019: 

Odvajanje komunalne odpadne 

vode-pregled infrastrukture 

občina Mozirje 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Osnovna sredstva, ki so predmet 

najema 

 

1.453.171,76 

 

738.297,22 

 

714.874,54 

 
Poslovno potrebna osnovna 

sredstva za izvajanje GJS v lasti 

Komunala 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva 

 

18.769,08 

 

17.995,43 

 

773,65 
(Vir podatkov: zaključni račun 2019) 

 

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2020: 

Odvajanje komunalne odpadne 

vode-pregled infrastrukture 

občina Mozirje 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Osnovna sredstva, ki so predmet 

najema 

 

1.453.171,76 

 

785.081,20 

 

668.090,56 

 
Poslovno potrebna osnovna 

sredstva za izvajanje GJS v lasti 

Komunala 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva 

 

18.769,08 

 

18.444,71 

 

324,37 
(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2020) 
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3.3.4.11  Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 

okolja (Ur.l. št. 87/2012) za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko  obdobje (2020) 

 

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila  za 

razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne 

dejavnosti. 

 

Za leto 2019 so bili na dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode naslednji: 

 

 Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 GJS 86,9 % in druge dejavnosti 13,1 %. 

 Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela) 

 GJS 95,0 % in druge dejavnosti 5,0 % 

 

 Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvajalnih stroškov, 

brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na 

vzdrževanju cest 

 GJS 4,8 % in druge dejavnosti 1,4 % (ključ 1) 

 GJS 9,6 % in druge dejavnosti 11,6 % (ključ 2). 

 

Za leto 2019 smo uporabili enaka sodila. 

 

3.3.4.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za     

preteklo (2019) in prihodnje (2020) obračunsko obdobje 

 
JP Komunala d.o.o. Mozirje ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 

11. členu Uredbe. 

 
3.3.4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in  

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunana v ceno 

izvajanja storitve, v skladu z Uredbo MEDO (16. točka 2. člena) ne sme presegati 5% od 

vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. 

 

V izračunu predračunske lastne cene storitve izvajanja javne službe, donos ni vračunan. 
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3.3.4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za     

preteklo(2019) in prihodnje (2020) obračunsko obdobje  

 
Število zaposlenih se  za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 na dejavnosti odvajanja ni 

spremenilo. V povprečju je zaposlenih 5 delavcev in to skupno na odvajanju in čiščenju 

komunalnih odpadnih voda. Te dve dejavnosti se med seboj usklajujeta in prilagajata 

glede na obseg dela. Za leto 2020 ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih. 

Nadomestila se bo ena predvidena upokojitev. 

 

3.3.4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 

deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 
Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunali Mozirje obračunava najemnino 

za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo 

ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso 

javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 

3. člena Uredbe MEDO). 

 

Občina Mozirje je za leto 2019 zaračunala najemnino v višini 46.784,04 EUR  in se je v 

celoti prenesla na uporabnike. Za leto 2020 je določena akontacija v  višini 46.783,98 

EUR. 

 

3.3.4.16 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje (2020) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko 

obdobje (2020) 

 
Predračunska lastna cena storitve javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, 

ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na 

podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v tekočem 

obračunskem obdobju. 

 
Predračunska cena storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode  je 

sestavljena iz omrežnine in vodarine. 

Na računu se prikaže zaračunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in 

vodarino.  

 

Predračunska cena storitve odvajanja za leto 2020 

 

Predračunska cena odvajanja za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in 

Luče za leto 2020 znaša 0,3427 EUR/m3 odvedene vode. Oblikovana je na podlagi 

načrtovane količine odvedene komunalne odpadne vode in načrtovanih stroškov v letu 

2020. 
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Zap. 

št. 
Kalkulativni element lastne cene Vrednost Cena na m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 21.250,00 0,0704 

a) Stroški materiala 7.050,00 0,0233 

  porabljene surovine in material 500,00 0,0017 

  strošek električne energije 3.000,00 0,0099 

  strošek goriva 650,00 0,0022 

  drugi stroški materiala 2.900,00 0,0096 

b) stroški storitev 14.200,00 0,0470 

  stroški intelektualnih in osebnih storitev 1.100,00 0,0036 

  stroški prevoznih storitev 1.900,00 0,0063 

  stroški vzdrževanja 4.300,00 0,0142 

  stroški drugih storitev 6.900,00 0,0228 

2. Neposredni stroški dela 39.410,00 0,1305 

3. Drugi neposredni stroški 500,00 0,0017 

I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 61.160,00 0,2025 

4. Splošni proizvajalni stroški 20.790,00 0,0688 

a) stroški materiala 800,00 0,0026 

b) stroški storitev 800,00 0,0026 

c) stroški amortizacije 390,00 0,0013 

d)  stroški dela 18.800,00 0,0623 

II. SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 20.790,00 0,0688 

5. Splošni stroški 21.560,00 0,0714 

a) stroški materiala 500,00 0,0017 

b) stroški storitev 970,00 0,0032 

c) stroški amortizacije 790,00 0,0026 

d)  stroški dela 19.300,00 0,0639 

e) drugi stroški, odhodki 0,00 0,0000 

III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 21.560,00 0,0714 

IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00 0,0000 

VI. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA 0,00 0,0000 

  SKUPAJ STROŠKI 103.510,00 0,3427 

Planirana količina odvedene vode v m3       302.000                    

Predračunska cena  2020                                                        0,3427 

Potrjena cena  0,3132 

Indeks predračunska cena/potrjena cena 109,4 

 

Cena odvajanja je enotna na območju vseh petih občin.  

 

Ugotovitev: 

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in predračunsko ceno 

presega 10 %, mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti 

postopek potrjevanja cene.  

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 9,4 % in ne presega 

določbe iz Uredbe MEDO.  V tem primeru ni potrebno pričeti postopka potrjevanja cene 

storitve. 
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 Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode: 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 

a) stroški materiala zajemajo  

- porabljene surovine in material za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega 

sistema omrežja. Nabava materiala poteka v skladu z določili ZJNVETPS. 

- Stroški električne energije nastajajo v glavnem v črpališčih kanalizacije. 

- Stroški pogonskega goriva nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala, 

ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja. 

- Drugi stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov, odpis 

drobnega inventarja (orodja manjših vrednosti), oprema za varstvo pri 

delu, pisarniški material, ipd. 

b) Stroški storitev 

- Stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve 

zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij, v manjšem 

deležu na strokovna izobraževanja, zdravstvene in odvetniške storitve. 

- Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, 

registracijo vozil, telefonske in poštne storitve. 

- Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, 

direktne obremenitve) pri SKB Banki. 

- Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura 

vključujejo premije za avtomobilsko  zavarovanje, stroje lomno 

zavarovanje in odgovornost. 

- Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega 

parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd. 

- Stroški drugih storitev pa zajemajo deratizacijo, stroške v zvezi z inkasom, 

registracijo vozil, sodne takse. 

- Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo 

osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda 

enakomernega časovnega amortiziranja.  

2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni 

čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne 

nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih 

dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi. 

3. Drugi neposredni stroški, so odpisi terjatev. 

4. Splošni proizvajalni stroški se nanašajo na režijo obrata odvajanja komunalne 

odpadne vode in splošne stroške tega obrata, ki se razporedijo na obvezno GJS 

oskrbe s pitno vodo na osnovi sodila in sicer za stroške dela na podlagi 

neposrednih stroškov dela dejavnosti in za splošne stroške na podlagi 

neposrednih prihodkov dejavnosti.  

5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS odvajanja razporedijo na 

podlagi sodila (delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih stroških). 

Razdeljeni so na stroške materiala, storitev amortizacije dela in druge stroške. 

6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni. 

7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za 

oblikovanje popravkov vrednosti terjatev. 
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8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni 

vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi 

v kalkulacijo cene. 

 

Predračunska cena omrežnine za leto 2020 

 

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe 

v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno. 

Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. 

odstavek 17. člena Uredbe MEDO). 

 

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota stroškov 

omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodmerih. Tako dobljen 

količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega 

obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO). 

  

Podlaga za izračun omrežnine je  

a) amortizacija infrastrukture in  

b) zavarovanje infrastrukture. 

 

Predračunska cena omrežnine v občini Mozirje: 

 

Zap. 

Št. 

Premer 

vodomera 

Število 

vodomerov 

Faktor 

omrežnine 

Potrjena cena 

omrežnina 

Predračunska 

cena 

omrežnine 

Indeks 

predračun 

/potrjena 

cena 

1 DN ≤ 20 802 1 3,9852 3,8898 97,6 

2 20 ≤ DN < 40 12 3 11,9556 11,6693 97,6 
3 40 ≤ DN < 50 2 10 39,8519 38,8976 97,6 
4 50 ≤ DN < 65 5 15 59,7778 58,3465 97,6 
5 65 ≤ DN < 80 1 30 119,5557 116,6929 97,6 
6 80 ≤ DN < 100 1 50 199,2595 194,4882 97,6 
7 100 ≤ DN < 150 0 100 398,5190 388,9765 97,6 
8 150 ≤ DN  0 200 797,0380 777,9529 97,6 
 SKUPAJ 823     

  

Potrjena  cena  za DN  20                                                      3,9852 

Predračunska cena za DN 20 3,8898 

Indeks predračunska/potrjena cena 97,6 

 

Ugotovitev: 

Predračunska cena omrežnine znaša 3,8898 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno 

nižja za 2,4 %. Predlagana cena je v okvirih odstopanja Uredbe MEDO (10 %), zato 

predlagamo, da ta ostane nespremenjena. 
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3.3.4.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih  

 
Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih 

dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, 

sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. 

Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana 

samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne 

ugotavlja. 

 

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvajalnih stroškov 

brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih 

proizvajalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja. 

 

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvajalnih stroškov, sodilo 

za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov 

dela. 

 

Razporeditev stroškov na podlagi sodil je naslednja: 

d) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 Oskrba z vodo 65,2 % GJS, 34,8 % tržna dejavnost, 

 odvajanje odpadne vode 86,9 % GJS, 13,1 % tržna dejavnost, 

 zbiranje odpadkov 87,3 % GJS, 12,7 % tržna dejavnost, 

 čiščenje odpadne vode 98,1 % GJS, 1,6 % tržna dejavnost, 

 vzdrževanje občinskih cest 89,0 % GJS, 11,0 % tržna dejavnost. 

e) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela): 

 Oskrba z vodo 92,5 % GJS, 7,5 % tržna dejavnost, 

 odvajanje odpadne vode 95,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost, 

 ravnanje z odpadki GJS 95,1 %, 4,9 % tržna dejavnost, 

 čiščenje odpadne vode 98,8 % GJS, 1,2 % tržna dejavnost, 

 vzdrževanje občinskih cest 95,4 % GJS, 4,6 % tržna dejavnost. 

f) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvajalnih 

stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov 

na vzdrževanju cest, v vseh proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje 

izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne 

stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti in ključ 2, kjer so stroški dela uprave 

razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni 

angažirana enakovredno povsod, temveč je glede na izvajane aktivnosti 

posameznih dejavnosti, različno. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili 

nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po 

mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo 

uprave. 

Ključ 1 

 Oskrba z vodo 43,9 % GJS, 15,6 % tržna dejavnost 

 Odvajanje odpadne vode 4,8 GJS, 1,4 % tržna dejavnost 
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 Ravnanje z odpadki 18,1 % GJS, 6,8 % tržna dejavnost 

 Čiščenje odpadne vode 9,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost 

 Vzdrževanje občinskih cest 0 % GJS, 0 % tržna dejavnost. 

 

          Ključ 2 

 Oskrba z vodo 14,6 % GJS, 38,6 % tržna dejavnost 

 Odvajanje odpadne vode 9,6 % GJS, 11,6 % tržna dejavnost 

 Ravnanje z odpadki 0,8 % GJS, 6,0 % tržna dejavnost 

 Čiščenje odpadne vode 17,9 % GJS, 0,9 % tržna dejavnost 

 Vzdrževanje občinskih cest 0 % GJS, 0% tržna dejavnost. 

 

 

3.3.4.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

 

Razkritja so opredeljena že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo. 
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4 DEJAVNOST ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

 

4.1 Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 

 

V okviru izvajanja obvezne GJS čiščenja komunalnih odpadnih voda stremimo k 

zagotovitvi nemotenega delovanja čistilnih naprav ob minimalnih vplivih na okolje. 

Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode izvajamo tistim uporabnikom na območju 

vseh občin, ki so priključeni na čistilno napravo in sicer v občini Luče in Ljubno, ki imata 

vsaka svojo, medtem ko so na centralno čistilno naprav Loke pri Mozirju priključeni 

prebivalci iz občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. Za samostanom Nazarje deluje 

še mala komunalna čistilna naprava za to območje. 

 

Čistilna naprava Loke pri Mozirje je bila zgrajena leta 1987 in razširjena leta 2000 na 

3000 PE. Njeno delovanje je bilo v zadnjih nekaj letih slabo, čistilna naprava je 

prekomerno onesnaževala okolje, zato so občine Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji v 

letu 2016 pristopile k izgradnji nove čistilne naprave z zmogljivostjo 6000 PE. Ta je pričela 

s poskusnim obratovanjem meseca avgusta 2017. Na novo ČN je priključenih 4053 

prebivalcev ter večina gospodarstva in negospodarstva teh treh občin. Poskusno 

obratovanje se je nadaljevalo tudi v leto 2019. 

 

Na sestanku z župani občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, dne  15. 1. 2018, je bilo 

dogovorjeno, da cena omrežnine do aktiviranja nove ČN ostane nespremenjena. Zato pri 

analizi omrežnine čiščenja izhajamo iz tega dejstva. 

 

Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti čiščenja komunalne 

odpadne vode na CČN Mozirje 

Planirana obremenitev PE 6.000 

Dosežena obremenitev PE 5.300 

Planirana količina očiščene vode-gospodinjstvo m3 160.200 

Planirana količina očiščene vode-gospodarstvo m3 72.900 

Planirana količina prečiščene vode skupaj 2020 m3 233.100 

Realizirana količina prečiščene vode v letu 2019 m3 233.222 

Število prebivalcev priključenih na ČN število 4.040 

 

4.2 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na čiščenju  

komunalne odpadne vode 

 

Čistilna naprava Loke pri Mozirje je nadaljevala s poskusnim obratovanjem tudi leta 

2019. Razlog podaljšanja je nadgradnja dehidracije mulja in s tem pridobitev kohezijskih 

sredstev. Pri tem se je tudi opozarjalo na določene pomanjkljivosti, ki pa bodo s to 

nadgradnjo v večji meri odpravljene. Poskusno obratovanje še ni zaključeno. 
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4.3 Elaborat oblikovanja cen čiščenja komunalne odpadne vode 

 

4.3.1 Omrežnina 

 

Omrežnina za izvajanje javne službe čiščenja komunalne odpadne vode (16. člen Uredbe 

MEDO) vključuje: 

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 

infrastruktura, 

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in 

druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 

infrastrukture javne službe odvajanja komunalne odpadne vode. Pri tem se 

upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 

 

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 

določenih s premerom vodomera (20. člen Uredbe MEDO).  

 

4.3.2 Storitve čiščenja komunalne odpadne vode 

 

Storitev čiščenja odpadne vode je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. 

Vključuje naslednje skupine stroškov: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela, 

 druge neposredne stroške, 

 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošno nabavno-prodajne  stroške, ki vključujejo stroške materiala, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 druge poslovne odhodke in 

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 

5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe. 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje 
 

37 

 

4.3.3 Sestavine elaborata (9. člen Uredbe MEDO) 

 

4.3.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje (2019) 

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih 

storitev (m3 in število vodomerov), ki izhaja iz plana podjetja za leto 2019, sprejetega na 

skupščini podjetja meseca marca 2019. 

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih 

storitev v letu 2019. 

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev čiščenja komunalne odpadne 

vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče je bila 

naslednja: 

čiščenje odpadne vode Predračunska 2019 Obračunska 2019 

Količina v m3 292.000 299.984 

 

Obračunska količina odvedene komunalne odpadne vode je v primerjavi s predračunsko 

je dosežena z indeksom 102,7 kar pomeni, da je odstopanje za 7.984 m3. Nihanja 

navzgor ali navzdol so evidentna vsako leto. 

 

Predračunska in obračunska in obračunska količina vodomerov čiščenja komunalne 

odpadne vode v občini Mozirje: 

Zap. 

Št. 

Premer vodomera Faktor 

omrežnine 

Predračun Obračun 

Št.vodom. Vsota fakt. Št.vodom. Vsota fakt. 

1 DN ≤ 20 1 770 770 802 802 

2 20 ≤ DN < 40 3 12 36 12 36 

3 40 ≤ DN < 50 10 1 10 2 20 

4 50 ≤ DN < 65 15 6 90 5 75 

5 65 ≤ DN < 80 30 1 30 1 30 

6 80 ≤ DN < 100 50 1 50 1 50 

7 100 ≤ DN < 150 100 0 0 0 0 

8 150 ≤ DN  200 0 0 0 0 

 skupaj  791 986 823 1.013 

 

 

4.3.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje (2019) 

 

Predračunski in obračunski stroški izvajanja čiščenja komunalne odpadne vode na 

območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče so naslednji: 
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Kalkulativni element cene 

  

Predračun 

V EUR 

Obračun 

V EUR 

Neposredni stroški materiala in storitev 87.850,00 111.263,09 

Stroški materiala 37.850,00 47.216,76 

porabljene surovine in material 500,00 6.235,15 

strošek električne energije 29.500,00 38.707,76 

strošek goriva 450,00 548,43 

drugi stroški materiala 7.400,00 1.725,42 

stroški storitev 50.000,00 64.046,33 

stroški intelektualnih  in osebnih storitev 0,00 844,89 

stroški prevoznih storitev 2.000,00 2.826,62 

stroški vzdrževanja 5.000,00 15.233,32 

storitve v zvezi z blatom 42.000,00 40.725,90 

stroški drugih storitev 1.000,00 4.415,60 

Neposredni stroški dela 61.726,23 50.457,34 

Drugi neposredni stroški 760,00 607,73 

SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 150.336,23 162.328,16 

Splošni proizvajalni stroški 26.473,84 31.651,25 

stroški materiala 1.700,00 846,12 

stroški storitev 2.000,00 2.451,81 

stroški amortizacije 530,00 1.061,54 

stroški dela 22.243,84 27.291,78 

SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 26.473,84 31.651,25 

Splošni stroški 42.226,11 41.680,10 

stroški materiala 900,00 1.064,91 

stroški storitev 2.000,00 1.976,26 

stroški amortizacije 1.300,00 1.544,94 

stroški dela 37.926,11 36.875,94 

drugi stroški, odhodki 100,00 218,05 

SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 42.226,11 41.680,10 

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 300,00 185,19 

DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA 0,00 0,00 

 SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI 219.336,18 235.844,70 

PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV 0,00 15.248,52 

STROŠKI-PRIHODKI 219.336,18 220.596,18 

Prečiščena količina odpadne vode v m3 292.000 299.984 

Predračunska cena 2019/obračunska cena 2019 0,7512 0,7354 

Potrjena cena  0,7014 

Indeks obračunska cena/potrjena cena  104,8 
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Predračunski in obračunski stroški omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v 

občini Mozirje: 

Postavka Predračunska 2019 Obračunska 2019 

Stroški najema javne infrastrukture 6.299,90 6.299,90 

Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0,00 0,00 

 

4.3.3.2 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene 

storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2019 

 

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene čiščenja komunalne odpadne vode v 

občini Mozirje: 

 Postavka EM Cena 

1 Predračunska cena   

 - omrežnina čiščenje DN ≤ 20 EUR/mesec 0,5324 

 - čiščenje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,7512 

2 Obračunska cena   

 - omrežnina čiščenje DN ≤ 20 EUR/mesec 0,5183 

 - čiščenje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,7354 

3 Potrjena cena   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 0,5341 

 - čiščenje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,7014 

4 Zaračunana cena   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 0,5341 

 - čiščenje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,7014 

5 Subvencija   

 - omrežnina odvajanje DN ≤ 20 EUR/mesec 0,0000 

 - čiščenje komunalne odpadne vode EUR/m3 0,0000 

 

Obračunska cena storitve in omrežnine odstopata od predračunske cene. Zaradi 

poskusnega obratovanja ČN Loke, kjer se čistijo komunalne odpadne vode za občine 

Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji, ostanejo cene omrežnine nespremenjene dokler ne 

bo investicija aktivirana in bodo znani podatki o vrednosti investicije. 

 

4.3.3.3 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje 

cena, z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

 4.3.3.4  Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, 

z obračunskimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 
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4.3.4.5 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se 

oblikuje cena s  primerljivimi območji 

 

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne 

vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO. 

 

4.3.4.6  Predračunska količina izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne 

odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje - 2020 
 

Predračunski stroški izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju 

občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče: 

 

Zap.št. Postavka Predračun v EUR 

1 Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe  242.446,06 

2 Prihodki od posebnih storitev 28.876,00 

 Predračunski stroški storitve izvajanja javne službe 213.570,06 

 
Predračunski stroški omrežnine v občini Mozirje: 

 

Zap.št. Postavka Predračun 

v EUR 

1 Stroški najema javne infrastrukture 6.299,90 

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0,00 

 Skupaj omrežnina 6.299,90 

 
4.3.4.7 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev    

posamezne javne službe za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko obdobje(2020) 

 
Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2019: 

Čiščenje komunalne odpadne 

vode-pregled infrastrukture 

občina Mozirje 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Osnovna sredstva, ki so predmet 

najema 

 

287.050,88 

 

225.996,41 

 

61.054,47 

 
Poslovno potrebna osnovna 

sredstva za izvajanje GJS v lasti 

Komunala 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva 

 

15.090,14 

 

8.038,09 

 

7.052,05 
(Vir podatkov: zaključni račun 2019) 
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Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2020: 

Čiščenje komunalne odpadne 

vode-pregled infrastrukture 

občina Mozirje 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

Osnovna sredstva, ki so 

predmet najema 

 

287.050,88 

 

233.308,71 

 

53.742,17 

 
Poslovno potrebna osnovna 

sredstva za izvajanje GJS v lasti 

Komunala 

Nabavna 

vrednost 

Popravek 

vrednosti 

Sedanja 

vrednost 

opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva 

 

15.090,14 

 

9.646,93 

 

5.443,21 
(Vir podatkov: Predračun osnovnih sredstev 2020) 

 

4.3.4.8 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 

okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012) za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko obdobje 

(2020) 

 

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila  za 

razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne 

dejavnosti. 

 

Za leto 2019 so bili na dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode naslednji: 

 

 Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 GJS 98,1 % in druge dejavnosti 1,6 %. 

 Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela) 

 GJS 98,8 % in druge dejavnosti 1,2 %. 

 

 Splošni stroški se po dejavnostih delijo na podlagi deleža proizvajalnih stroškov, 

brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov na 

vzdrževanju cest 

 GJS 9,3 % in druge dejavnosti 0,1 % (ključ 1) 

 GJS 17,9 % in druge dejavnosti 0,9 % (ključ 2). 

 

Za leto 2020 smo uporabili enaka sodila. 

 

4.3.4.9  Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 

deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 
Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunali Mozirje obračunava najemnino 

za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo 

ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso 
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javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 

3. člena Uredbe MEDO). 

 

Občina Mozirje je za leto 2019 zaračunala najemnin v višini 6.299,90 EUR in se je v celoti 

prenesla na uporabnike. Za leto 2020 je določena akontacija v isti višini. Dogovorjeno je, 

da ta višina ostane do konca poskusnega obratovanja nove čistilne naprave. 

 

4.3.4.10  Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje (2019) in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko 

obdobje (2020) 

 

Predračunska lastna cena storitve javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, 

ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na 

podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v tekočem 

obračunskem obdobju. 

Predračunska cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode  je 

sestavljena iz omrežnine in storitve čiščenja. 

Na računu se prikaže zaračunana cena  čiščenja, ki vključuje omrežnino in storitev 

čiščenja.  

 

4.3.4.11 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za     

preteklo (2019) in prihodnje (2020) obračunsko obdobje 

 
JP Komunala d.o.o. Mozirje je v letu 2019 realizirala na storitvi čiščenja 15.248,52 EUR 

prihodkov iz naslova industrijskih odplak. Za leto 2020 je planiranih teh prihodkov v 

višini 28.876,00 EUR. 

 

Predračunska cena storitve čiščenja za leto 2019  

 

Predračunska cena čiščenja za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče 

za leto 2020 znaša 0,7072 EUR/m3 prečiščene komunalne odpadne vode. Oblikovana je 

na podlagi načrtovane prečiščene komunalne odpadne vode, načrtovanih stroškov za 

leto in prihodkov iz naslova posebnih storitev za leto 2020. 

 

Zap. 

št. 
Kalkulativni element  

  

Predračun  

2020 

cena 

na m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 116.400,00 0,3854 

a) Stroški materiala 47.750,00 0,1581 

  porabljene surovine in material 6.500,00 0,0215 

  strošek električne energije 39.000,00 0,1291 

  strošek goriva 550,00 0,0018 

  drugi stroški materiala 1.700,00 0,0056 

b) stroški storitev 68.650,00 0,2273 

  stroški prevoznih storitev 850,00 0,0028 

  stroški vzdrževanja 2.900,00 0,0096 
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  stroški v zvezi z blatom 15.500,00 0,0513 

  stroški drugih storitev 45.000,00 0,1490 

2. Neposredni stroški dela 4.400,00 0,0146 

3. Drugi neposredni stroški 51.971,06 0,1721 

I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 168.871,06 0,5592 

4. Splošni proizvajalni stroški 31.660,00 0,1048 

a) stroški materiala 850,00 0,0028 

b) stroški storitev 2.450,00 0,0081 

c) stroški amortizacije 1.060,00 0,0035 

d)  stroški dela 27.300,00 0,0904 

II. SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STR. 31.660,00 0,1048 

5. Splošni stroški 41.665,00 0,1380 

a) stroški materiala 1.065,00 0,0035 

b) stroški storitev 2.000,00 0,0066 

c) stroški amortizacije 1.500,00 0,0050 

d)  stroški dela 37.000,00 0,1225 

e) drugi stroški 100,00 0,0003 

III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 41.665,00 0,1380 

IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 250,00 0,0008 

VI. DONOS NA VLOŽENA  OSNOVNA SRED. 0,00 0,00 

  SKUPAJ STROŠKI 242.446,06 0,8028 

VII. PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV 28.876,00  

 SKUPAJ STROŠKI ZA OBRAČUN 213.570,06 0,7072 

 

Planirana količina prečiščene vode v m3 znaša 302.000 

 

Predračunska cena 2020 0,7072 EUR/m3 

Potrjena cena  0,7014 EUR/m3 

Indeks predračunska cena/potrjena cena 100,8 

 

Cena odvajanja je enotna na območju vseh petih občin, razen v občini Luče, ki 

predlagano ceno ni potrdila. 

 

Ugotovitev: 

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in predračunsko ceno 

presega 10 %, mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti 

postopek potrjevanja cene.  

Kot je iz zgornjega izračuna razvidno, je predračunska cena višja za 0,8 % in ne presega 

določbe iz uredbe. V tem primeru ni potrebno pričeti postopka potrjevanja cene storitve. 

 

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode: 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 

c) stroški materiala zajemajo  

- porabljene surovine in material za tekoče vzdrževanje. 
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- Stroški električne energije nastajajo pri delovanju čistilne naprave 

(črpalke). 

- Stroški pogonskega goriva nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala. 

- Drugi stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov, odpis 

drobnega inventarja (orodja manjših vrednosti), oprema za varstvo pri 

delu, pisarniški material, ipd. 

d) Stroški storitev 

- Stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve 

zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij, v manjšem 

deležu na strokovna izobraževanja, zdravstvene in odvetniške storitve. 

- Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, 

registracijo vozil, telefonske in poštne storitve. 

- Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, 

direktne obremenitve) pri SKB Banki. 

- Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura 

vključujejo premije za avtomobilsko  zavarovanje, stroje lomno 

zavarovanje in odgovornost. 

- Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega 

parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd. 

- Stroški drugih storitev pa zajemajo stroške v zvezi z inkasom, registracijo 

vozil, sodne takse. 

- Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo 

osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda 

enakomernega časovnega amortiziranja.  

2. Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni 

čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne 

nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih 

dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi. 

3. Drugi neposredni stroški so odpisi terjatev. 

4. Splošni proizvajalni stroški se nanašajo na režijo obrata čiščenja komunalne 

odpadne vode in splošne stroške obrata čiščenja, ki se razporedijo na obvezno 

GJS na osnovi sodila in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela 

dejavnosti in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.  

5. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja razporedijo na 

podlagi sodila (delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih stroških). 

Razdeljeni so na stroške materiala, storitev amortizacije dela in druge stroške. 

6. Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni. 

7. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za 

oblikovanje popravkov vrednosti terjatev. 

8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni 

vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos vključi 

v kalkulacijo cene. 
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Predračunska cena omrežnine za leto 2019 

 

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe 

v posamezni občini. Določi se na letni ravni, uporabnikom se zaračunava mesečno. 

Obračuna se glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (1. 

odstavek 17. člena Uredbe MEDO). 

 

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota stroškov 

omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljen 

količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega 

obračunskega vodomera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO). 

  

Podlaga za izračun omrežnine je  

a) amortizacija infrastrukture in  

b) zavarovanje infrastrukture. 

 

Predračunska cena omrežnine v občini Mozirje: 

 
Zap. 

Št. 

Premer  

vodomera 

Število 

vodomerov 

Faktor 

omrežnine 

Potrjena 

cena 

omrežnina 

Predračunska 

cena 

omrežnine 

Indeks 

predračunska 

/potrjena cena 

1 DN ≤ 20 802 1 0,5341 0,5183 97,0 

2 20 ≤ DN < 40 12 3 1,6022 1,5548 97,0 
3 40 ≤ DN < 50 2 10 5,3407 5,1825 97,0 
4 50 ≤ DN < 65 5 15 8,0111 7,7738 97,0 
5 65 ≤ DN < 80 1 30 16,0221 15,5476 97,0 
6 80 ≤ DN < 100 1 50 26,7035 25,9127 97,0 
7 100 ≤ DN < 150 0 100 53,4071 51,8254 97,0 
8 150 ≤ DN  0 200 106,8142 103,6509 97,0 
 SKUPAJ 823     

  

Potrjena  cena  za DN  20                                                      0,5341 

Predračunska cena za DN 20 0,5183 

Indeks predračunska/potrjena cena 97,0 

 

Ugotovitev: 

Predračunska cena omrežnine znaša 0,5183 EUR mesečno in je v primerjavi s potrjeno ceno 

nižja za 3,0 %. Ker je odstopanje v okviru 10 %, predlagamo, da cena omrežnine ostane 

nespremenjena. Ko bo zaključeno poskusno obratovanje ČN Loke in bodo znani podatki o 

vrednosti investicije, se bo  izračunala nova cena omrežnine. 
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4.4 Storitve povezane z greznicami 

 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti prevzema in obdelave grezničnih 

gošč ter odpadnih vod in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v 

nadaljevanju MKČN) sodi v okvir obveznih gospodarskih služb odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.  

Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem odpadnih vod iz nepretočnih greznic, 

iz pretočnih (obstoječih) greznic in iz MKČN. Prevzem grezničnih vsebin bo pri 

uporabnikih izvajala JP Komunala d.o.o. Mozirje. Izvajalec javne službe mora na podlagi 

Uredbe pri uporabnikih – lastnikih objektov obstoječe greznice in MKČN izprazniti 

najmanj enkrat na 3 leta. 

 

Vrsta Število naprav 

Nepretočne greznice 0 

Obstoječe greznice 1.130 

MKČN 160 

Skupaj 1.290 

 

4.4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 

2020 
 

Cene storitev javne službe povezanih z greznicami in MKČN se za leto 2019 še niso 

oblikovale, zato ne navajamo predračunskih in obračunskih količin in stroškov storitev. 

Elaborat vsebuje le predračunske količine in stroške izvajanja teh storitev. 

Količina zaračunanih odpadnih voda planiranih za leto 2020 znaša 183.000 m3. 

 

Predračunska cena storitve, povezane z greznicami za občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob 

Savinji, Ljubno in Luče za leto 2020 samo za izvajanje storitve za objekte priključene na 

javni vodovod: 

Kalkulativni element cene Strošek v EUR 

1. Neposredni stroški materiala in storitve 

a) strošek storitve 

 strošek prevoza in črpanja 

 strošek ravnanja z blatom (oddaja, 

obdelava in čiščenje) 

b) strošek dela 

 

 

 

34.400,00 

22.675,98 

20.000,00 

I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI 77.075,98 

2. Splošni proizvajalni stroški 

a) stroški materiala 

b) stroški storitev 

8.000,00 

2.000,00 

6.000,00 

II. SKUPAJ POSREDNI PROIZV. STROŠKI 8.000,00 

3. Splošni stroški 700,00 

III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI 700,00 

4. Donos na vložena lastna sredstva 0,00 

Skupaj I+II+III 85.775,98 

Količina dobavljene vode v m3 

Predračunska cena po kalkulaciji  v EUR/m3 

183.000 

0,4687 
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Največji strošek predstavlja strošek goriva in strošek dela pri prevzemu vsebine iz 

greznic in MKČN. Stroški storitev se nanašajo na komunalne storitve, storitve 

vzdrževanja infrastrukture, poštne, telefonske storitve, kontrole in analize blata. Stroški 

kalkulacije lastne cene za vseh pet občin znašajo 85.775,98 EUR. 

Lastna cena je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in 

načrtovanih stroškov za izvajanje dejavnosti za leto 2020. Primerjava s predhodnim 

letom ni možna, ker se storitev uvaja na novo. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo MEDO in vsebuje izračun cene storitev, ki so 

podlaga za sprejem odločitev o načinu in obsegu izvajanja dejavnosti obveznih GJS. 

Planirane cene v elaboratu ne odstopajo bistveno od že uveljavljenih cen.  

 

1. Omrežnina 

Zap.št Vrsta cene 
Potrjena cena 

(brez DDV) 

Predračunska cena 

2020 (brez DDV) 
Indeks Sprememba 

1 Omrežnina voda DN ≤ 20 5,0812 5,2457 103,2  0,1645 

2 Omrežnina odvajanje DN ≤ 20 3,9852 3,8898 97,6 -0,0954 

3 Omrežnina čiščenje DN ≤ 20 0,5341 0,5183 97,0 -0,0158 

 

 

2. Storitev  

Zap.št Vrsta cene 
Potrjena  cena 

(brez DDV) 

Predračunska cena 

2020 (brez DDV) 
Indeks Sprememba 

1 Voda  0,6730 0,7384 109,7 0,0654 

2 Odvajanje  0,3132 0,3427 109,4 0,0295 

3 Čiščenje  0,7014 0,7072 100,8 0,0058 

4 Storitve, povez. z greznicami 0 0,3535 0 0,3535 

 

 

3. Ocenjeni prihodki proračuna Občine Mozirje za leto 2020 
Zap.št Postavka Vrednost 

1 Najemnina oskrba z vodo 27.482,16 

2 Najemnina odvajanje 46.783,98 

3 Najemnina čiščenje 6.299,90 

4 Okoljska dajatev 49.000,00 

5 odpadki 1.498,08 

 Skupaj prihodki proračuna 131.064,12 

 

 

Pripravila                                                                                                        Direktor 

Vodja FRO                                                                                                     Andrej Ermenc 

Darja Planinšek              

 

 

 

                                                                                                             
              
Mozirje, dne 4. 3. 2020                                                 



Registracija podjetja: Okrožno sodišče Celje, SRG 2001/01635; osnovni kapital: 239.112,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE MOZIRJE 

Predlog sklepov za potrditev cen komunalnih storitev 

 

Sklep št. 1 

 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Mozirje, z 

dne 4. 3. 2020. 

 

Sklep št. 2: 

 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno omrežnine oskrbe s pitno vodo,  ki je 

določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini: 

 
Zap. 

Št. 

Premer  

vodomera 

Faktor 

omrežnine 

Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer) 

Brez DDV Z DDV (9,5 %) 

1 DN ≤ 20 1 5,2457 5,7440 

2 20 ≤ DN < 40 3 15,7371 17,2321 

3 40 ≤ DN < 50 10 52,4572 57,4406 

4 50 ≤ DN < 65 15 78,6857 86,1608 

5 65 ≤ DN < 80 30 157,3715 172,3218 

6 80 ≤ DN < 100 50 262,2858 287,2030 

7 100 ≤ DN < 150 100 524,5716 574,4059 

8 150 ≤ DN  200 1.049,1432 1.148,8118 

 

Cene  se uporabljajo od______dalje. 

 

Sklep št. 3: 

 

Cene se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         
 

 

JP Komunala d.o.o. Mozirje 

Praprotnikova ulica 36 

3330  M O Z I R J E 

 

tel. 03-839-36-50 

fax:  03-839-36-60 

ID ZA DDV: SI 25344650 

TRR:   03117-1003698134 

                                                       Matična številka: 5221897 

e-mail: komunala.mozirje@siol.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 

ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

OBČINA MOZIRJE   

OBČINA REČICA OB SAVINJI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mozirje, marec 2020 

JP Komunala d.o.o. Mozirje 

Praprotnikova ulica 36 

3330  M O Z I R J E 
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1 UVOD 
 

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec javne službe zbiranja gospodinjskih 

komunalnih odpadkov na območju občin Mozirje in Rečica ob Savinji. V obeh občinah se  

Je vzpostavilo ločeno zbiranje  in prevzemanje biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 

 

S 1. 1. 2017 je pričela veljati nova cena zbiranja komunalnih odpadkov, ki je bila 

izračunana v skladu z 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, v 

nadaljevanju Uredba MEDO), ki je pričela veljati s 1. 1. 2013. Na podlagi te Uredbe, mora 

izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ločeno voditi 

stroške in prihodke, ki nastanejo v zvezi z: 

 Zbiranjem ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, 

 zbiranjem ločeno zbrane odpadne embalaže, 

 zbiranjem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

in 

 zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Na računu se ločeno prikaže cena storitve: 

a) zbiranja komunalnih odpadkov, ki vključuje: 

 ceno javne infrastrukture in 

 ceno storitve. 

 

Oba dela cene se oblikujeta na kg zbranih odpadkov in se uporabnikom zaračunata 

glede na prostornino zabojnika in število odvozov zabojnika za zbiranje mešanih 

komunalnih odpadkov. Pri količini opravljene storitve so upoštevani kg zbranih količin 

ločenih frakcij, odpadne embalaže ter mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov pokriva  

 stroške zbiranja ločenih frakcij in zajema: 

- stroške zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru (kosovni odpadki, nevarni 

odpadki) 

 Stroške zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže zajema: 

- stroške  pri individualnih uporabnikih (posoda z rumenim pokrovom) 

- stroške zbiranja papirja in stekla na ekoloških otokih 

 Stroške zbiranja in prevoza mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in 

odlaganje (t.i. zelena posoda). 

 

b) Zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki 

vključuje: 

 ceno javne infrastrukture in 

 ceno storitve. 
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Cena zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov se oblikuje na kg zbranih 

biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in se uporabnikom zaračuna glede na velikost in 

število odvozov zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Pri količini opravljene storitve pa so 

upoštevani kg zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada. 

 

Za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji se je oblikovala enotna cena zbiranja 

odpadkov, saj je to eno oskrbovano območje, zbirni center pa je skupen za obe občini. 

 

1.1 Opis dejavnosti 

 
Kot je v uvodu navedeno, JP Komunala d.o.o. Mozirje izvaja javno službo zbiranja 

komunalnih odpadkov za dve občini in sicer za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji 

v okviru obrata ravnanja z odpadki. Delež prebivalcev vključenih v storitev zbiranja 

odpadkov je več kot 90,0 %. 

Leta 2015 smo nabavili posode za odpadno embalažo (rumen pokrov) in jih razdelili med 

uporabnike storitev. Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15 in 69/15) in Uredba o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 

68/11, 18/14, 57/15, 103/15)  sta namreč spremenila način zbiranja odpadkov na 

»ekoloških otokih« na ta način, da sta dopustili zbiranje na teh mestih le še za papir in 

steklo, ne več pa za kovinsko in plastično embalažo.  

 

V skladu z odloki, uredbami in pravilniki s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 

podjetje izvaja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na naslednji način: 

 Zbiranje ločenih frakcij v skupinskih zbiralnicah (ekološki otoki), kjer se zbirajo 

papir, steklo. 

 Ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v tipiziranih posodah (rjava 

posoda). Odvažajo se z individualnih zbirnih mest enkrat tedensko, razen v 

zimskih mesecih, ko se zbirajo enkrat na štirinajst dni. 

 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelena posoda) in odpadna embalaža 

(posoda z rumenim pokrovom) se izvaja individualno in se odpadki odvažajo 

izmenično tedensko.  

 Zbiranje odpadkov na Zbirnem centru v Lokah pri Mozirju, kjer lahko občani obeh 

občin pripeljejo kosovne gospodinjske odpadke in ostalo odpadno embalažo.  

 

Komunalne odpadke, ki jih predpisi ne določajo kot ločene frakcije ter druge ne 

komunalne odpadke (gradbeni material, strešna kritina) mora izvajalec v zbirnem centru 

sprejeti, vendar pa stroški ravnanja s temi odpadki ne bremenijo GJS zbiranja 

komunalnih odpadkov, ampak jih morajo uporabniki plačati ob dovozu v zbirni center.  

 

Kjer ni možna dostopnost s smetarskim vozilom so organizirana skupna odjemna mesta 

(Lepa Njiva, Šmihel, Radegunda, Poljane). 
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Za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki je na tej dejavnosti sedem zaposlenih, od 

teh je eden stalno prisoten za potrebe zbirnega centra. Sicer so to kombinirana delovna 

mesta in se ti znotraj prerazporedijo tudi na dejavnost odvajanja in čiščenja. 

 

Vozni park, ki se uporablja za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov obsega: eno vozilo znamke Mercedes, leta 2017 smo nabavili še 

novo vozilo znamke MAN, tako sta vključena v pobiranje odpadkov dve vozili. 

  

1.2 Izhodišča za oblikovanje predračunske cene storitev zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov  
 

Pri kalkulaciji predračunske cene so bila upoštevana naslednja izhodišča: 

 Predpisani standardi in ukrepi 

 Realizirani prihodki in stroški glede na količine opravljenih storitev za leto 2019 in 

planirane količine za leto 2020 

 Sprejeta sodila za razporejanje splošnih stroškov ob zaključnem računu za leto 

2019 in so se enaka uporabila za leto 2020 

 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v višini 5 %  pri kalkulaciji 

nismo upoštevali. 

 

1.3 Predpostavke zbiranja komunalnih odpadkov 
 

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja komunalnih odpadkov: 

 Zbiranje MKO se izvaja vsem uporabnikom 1 x na štirinajst dni, izmenično en 

teden odvoz MKO, drugi teden odvoz embalaže. 

 Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže na individualnih odjemnih mestih se 

izvaja vsem uporabnikom 1 x na štirinajst dni, izmenično en teden embalaža, 

drugi teden MKO. 

 Pri kalkulaciji cene se uporabijo velikosti zabojnikov za zbiranje MKO in število 

odvozov zabojnikov (osnova 120 l posoda, 4 odvozi na mesec). 

 V infrastrukturo, ki je namenjena zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov je 

vključena amortizacija zbirnega centra z opremo. 

 V kalkulacijo lastne cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov so upoštevani 

vsi stroški zbiranja odpadkov: 

a) Zbiranje MKO pri uporabnikih, 

b) zbiranje ločeno zbrane embalaže pri uporabnikih, 

c) zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih gospodinjskih odpadkov 

d) zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (papir, steklo), 

e) zbiranje ločenih frakcij v zbirnem centru, razen sveč iz pokopališč 

f) prevoz odpadkov v nadaljnjo predelavo in odstranjevanje, strošek 

predelave in odlaganja se zaračuna uporabnikom po kalkulaciji 

koncesijskega prevzemnika za občini Mozirje in Rečica ob Savinji, družbe 

Simbio d.o.o. Celje. 
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1.4 Predpostavke zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in 

zelenega vrtnega odpada 
 

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja BIO odpadkov: 

 Zbiranje BIO odpadkov se uporabnikom, ki imajo BIO zabojnike (rjava posoda) v 

poletnem času opravlja  1 x tedensko in v zimskem času 1 x na štirinajst dni. 

 Pri kalkulaciji cene se upošteva velikost zabojnika 120 l in število odvozov 

zabojnikov za BIO odpadke. 

 Strošek predelave BIO odpadkov, ki ga moramo plačati koncesijskemu 

prevzemniku, je kalkulacijski element cene zbiranja tovrstnih odpadkov. 

 

2 ELABORAT OBLIKOVANJA CEN ZBIRANJA GOSPODINSJKIH KOMUNALNIH 

ODPADKOV (9. člen Uredbe) 

 

2.1 Cena javne infrastrukture 

 

Cena javne infrastrukture izvajanja javne službe zbiranja gospodinjskih komunalnih 

odpadkov (22. člen Uredbe MEDO ) vključuje: 

 stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture, 

 stroške zavarovanja javne infrastrukture, 

 stroške odškodnin, 

 finančna jamstva in 

 odhodke financiranja. 

 

2.2 Cena opravljene storitve javne službe zbiranja gospodinjskih komunalnih 

odpadkov 

 

V ceno opravljanja storitev zbiranja gospodinjskih komunalnih odpadkov se lahko 

vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem javne službe in vključujejo: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela, 

 druge neposredne stroške, 

 splošne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 druge poslovne odhodke, 

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5 % 

od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 

posamezne javne službe. 
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2.3 Sestavine elaborata  

 

2.3.1  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje – leto 2019 

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih 

storitev (količina zbranih odpadkov v kg), ki izhaja iz plana za leto 2019. 

 

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih 

storitev v letu 2019. 

 

Predračunska in obračunska količina zbranih odpadkov v občini Mozirje in Rečica ob 

Savinji: 

 

Zap. 

Št. 

Vrsta odpadka (22. člen Uredbe MEDO) Predračunska 

2019 (kg) 

Obračunska 

2019 (kg) 

1. Zbiranje ločenih frakcij  403.000 402.189 

2. Ločeno zbrana odpadna embalaža 280.000 286.053 

3. Mešani komunalni odpadki 912.000 910.400 

4. Planirana  količina na celotnem območju 

izvajanja storitve javne službe brez BIO 

odpadki 

 

1.595.000 

 

1.598.642 

5. Biološko razgradljivi kuhinjski odpad in 

zeleni vrtni odpad 

 

140.300 

 

140.240 

6. Količina na celotnem območju izvajanja 

storitve javne službe z BIO odpadki 

 

1.735.300 

 

1.738.882 

 

Obračunska količina odpadkov ne odstopa bistveno od predračunskih količin. 

 

Predračunska in obračunska količina javne infrastrukture (zbirni center Loke): 

 

Zap. 

Št. 

Zbirni center Loke Predračunska 2019 (kg) Obračunska 2019 (kg) 

1 Zbrane ločene frakcije 403.000 402.189 

 

Odstopanje obračunske količine od predračunske je minimalna (indeks 99,8). 
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2.3.2  Predračunski in obračunski stroški izvajanja  storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje - 2019 

 

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve zbiranja odpadkov v občini Mozirje 

in Rečica ob Savinji so prikazani v nadaljevanju. 

 

Predračunski stroški: 

Zap. 

št. 

Kalkulativni element 

lastne cene 

Ločene 

frakcije 

Ločeno 

zbrana 

odpadna 

embalaža 

Mešani 

komunalni 

odpadki 

Skupaj zbiranje 

brez biološki 

odpadkov 

Biološki 

odpadki 

Skupno zbiranje 

komunalnih 

odpadkov 

1. 

Neposredni proizvajalni 

stroški 51.035,00 61.767,00 77.997,00 190.799,00 11.467,00 202.266,00 

1.1 

Neposredni stroški 

materiala 5.600,00 13.500,00 11.100,00 30.200,00 3.400,00 33.600,00 

1.1.1 Stroški pogonskega goriva 3.600,00 9.000,00 7.700,00 20.300,00 2.200,00 22.500,00 

1.1.2 Drugi stroški materiala 2.000,00 4.500,00 3.400,00 9.900,00 1.200,00 11.100,00 

1.2 Neposredni stroški storitev 4.400,00 6.100,00 16.300,00 26.800,00 1.050,00 27.850,00 

1.2.1 

Stroški intelektualnih 

storitev 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 

1.2.2 Stroški prevoznih storitev 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 400,00 8.500,00 

1.2.3 Amortizacija 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 

1.2.4 Stroški vzdrževanja 1.300,00 1.400,00 1.600,00 4.300,00 300,00 4.600,00 

1.2.5 Stroški drugih storitev 3.100,00 600,00 5.500,00 9.200,00 350,00 9.550,00 

1.3 Neposredni stroški dela 38.585,00 39.667,00 46.047,00 124.299,00 6.617,00 130.916,00 

1.4 Drugi neposredni stroški 2.200,00 2.500,00 4.300,00 9.000,00 400,00 9.400,00 

1.5 Drugi stroški  250,00 0,00 250,00 500,00 0,00 500,00 

2. Posredni proizvajalni stroški 16.491,00 15.445,00 35.414,00 67.350,00 7.568,00 74.918,00 

2.1 Posredni stroški materiala 500,00 530,00 1.100,00 2.130,00 250,00 2.380,00 

2.2 Posredni stroški storitev 1.300,00 1.400,00 3.100,00 5.800,00 650,00 6.450,00 

2.3 Posredni stroški dela 10.491,00 10.015,00 22.414,00 42.920,00 4.768,00 47.688,00 

2.4 Drugi posr.proizv.stroški 4.200,00 3.500,00 8.800,00 16.500,00 1.900,00 18.400,00 

3. Splošni upravni stroški 4.188,00 4.013,00 9.092,00 17.293,00 1.997,00 19.290,00 

3.1 Stroški materiala 150,00 150,00 320,00 620,00 100,00 720,00 

3.2 Str.am.posl.potreb.sred. 100,00 90,00 200,00 390,00 43,00 433,00 

3.3 Stroški storitev 200,00 200,00 400,00 800,00 100,00 900,00 

3.4 Stroški dela 3.638,00 3.473,00 7.772,00 14.883,00 1.654,00 16.537,00 

3.5 Drugi splošni stroški 100,00 100,00 400,00 600,00 100,00 700,00 

4. Drugi poslovni odhodki 600,00 800,00 2.000,00 3.400,00 270,00 3.670,00 

5. Donos na vlož.posl.pot.sred. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPNI STROŠKI ZBIRANJA 72.314,00 82.025,00 124.503,00 278.842,00 21.302,00 300.144,00 

Planirana količina zbranih odpad. 403.000 280.000 912.000 1.595.000 140.300 1.735.300 
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Obračunski stroški: 

Zap. 

št. 

Kalkulativni element 

lastne cene 

Ločene 

frakcije 

Ločeno 

zbrana 

odpadna 

embalaža 

Mešani 

komunalni 

odpadki 

Skupaj 

zbiranje 

brez bioloških 

odpadkov 

Biološki 

odpadki 

Skupno zbiranje 

komunalnih 

odpadkov 

1. 

Neposredni proizvajalni 

stroški 54.695,19 58.294,77 88.371,93 201.361,89 13.944,41 215.306,30 

1.1 

Neposredni stroški 

materiala 4.334,24 12.981,99 11.109,75 28.425,98 3.190,49 31.616,47 

1.1.1 Stroški pogonskega goriva 3.683,20 8.792,49 7.058,62 19.534,31 2.015,21 21.549,52 

1.1.2 Drugi stroški materiala 651,04 4.189,50 4.051,13 8.891,67 1.175,28 10.066,95 

1.2 Neposredni stroški storitev 10.028,37 6.471,42 28.636,58 45.136,37 2.667,53 47.803,90 

1.2.1 Stroški intelektual. storitev 0,00 0,00 1.164,18 1.164,18 0,00 1.164,18 

1.2.2 Stroški prevoznih storitev 0,00 0,00 8.944,21 8.944,21 366,59 9.310,80 

1.2.3 Amortizacija 5.346,79 4.100,64 9.703,42 19.150,85 1.386,20 20.537,05 

1.2.4 Stroški vzdrževanja 205,56 1.542,22 1.713,13 3.460,91 551,55 4.012,46 

1.2.5 Stroški drugih storitev 4.476,02 828,56 7.111,64 12.416,22 363,19 12.779,41 

1.3 Neposredni stroški dela 38.483,55 36.771,48 45.665,56 120.920,59 7.615,33 128.535,92 

1.4 Drugi neposredni stroški 1.849,03 2.069,88 2.716,96 6.635,87 471,06 7.106,93 

1.5 Drugi stroški  0,00 0,00 243,08 243,08 0,00 243,08 

2. Posredni proizvajalni stroški 23.478,38 18.149,18 42.608,95 84.236,51 6.087,00 90.323,51 

2.1 Posredni stroški materiala 584,14 367,79 1.060,11 2.012,04 151,44 2.163,48 

2.2 Str.am.posl.potreb.sred. 0,00 3.366,50 0,00 3.366,50 0,00 3.366,50 

2.3 Posredni stroški storitev 1.998,97 1.258,62 3.627,78 6.885,37 518,26 7.403,63 

2.4 Posredni stroški dela 15.105,43 9.510,83 27.413,58 52.029,84 3.916,23 55,946,07 

2.5 Drugi posr.proizv.stroški 5.643,55 3.553,33 10.241,99 19.438,87 1.463,14 20.902,01 

2.6 Drugi stroški 146,29 92,11 265,49 503,89 37,93 541,82 

3. Splošni upravni stroški 6.000,26 3.777,97 10.889,38 20.667,61 1.555,63 22.223,24 

3.1 Stroški materiala 148,39 93,44 269,31 511,14 38,49 549,63 

3.2 Str.am.posl.potreb.sred. 215,29 135,57 390,71 741,57 55,82 797,39 

3.3 Stroški storitev 273,38 172,14 496,13 941,65 70,86 1.050,00 

3.4 Stroški dela 5.154,34 3.245,31 9.354,17 17.753,82 1.336,30 19.090,12 

3.5 Drugi splošni stroški 208,86 131,51 379,06 719,43 54,16 773,59 

4. Drugi poslovni odhodki 779,30 490,67 1.414,27 2.684,24 202,04 2.886,28 

5. Donos na vlož.posl.pot.sred. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPNI STROŠKI ZBIRANJA 84.953,13 80.712,59 143.284,53 308.950,25 21.789,08 330.739,33 

Dejanska količina zbranih odpad. 402.189 286.053 910.400 1.598.642 140.240 1.738.882 

IND OBRAČ.STR./PLANIRANI STR. 117,5 98,4 115,1 110,8 102,3 110,2 
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Predračunski in obračunski stroški javne infrastrukture: 

 

Zap.št. Postavka Predračun 2019 v EUR Obračun 2019 v EUR 

1. Strošek najema infrastrukture 2.007,24 2.087,50 

 

Strošek najema predstavlja amortizacija  zbirnega centra. Po predračunu je ta znašala 

2.007,24 EUR-a, obračunska najemnina pa je znašala 2.087,50 EUR skupaj za obe občini. 

 

2.3.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od obračunske in od potrjene cene storitve 

javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje - 2018 

 

Potrjena cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je pričela veljati s 1. 1. 2017, 

ko sta jo potrdila oba Občinska sveta v mesecu decembru 2016. 

 

Pregled odmikov obračunske in potrjene cene zbiranja odpadkov v občini Mozirje in 

Rečica ob Savinji: 

Zap. 

Št. 

Postavka EM Cena 

1 Predračunska cena 2019   

 - javna infrastruktura EUR/kg 0,0039 

 - zbiranje povprečna cena EUR/kg 0,1559 

 - zbiranje biološki odpadki EUR/kg 0,1448 

2 Obračunska cena 2019   

 - javna infrastruktura EUR/kg 0,0052 

 - zbiranje povprečna cena EUR/kg 0,1933 

 - biološki odpadki EUR/kg 0,1554 

3 Potrjena cena    

 - javna infrastruktura EUR/kg 0,0050 

 - zbiranje povprečna cena EUR/kg 0,1643 

 - zbiranje biološki odpadki EUR/kg 0,1510 

4 Zaračunana cena   

 - javna infrastruktura EUR/kg 0,0050 

 - zbiranje povprečna cena EUR/kg 0,1643 

 - zbiranje biološki odpadki EUR/kg 0,1510 

 

Odstopanje cen obračunske od predračunske je pri javni infrastrukturi nastalo zaradi že 

novih nabav kontejnerjev in je višja za 33,3 % od predračunske cene. Obračunska cena 

storitve zbiranja je višja 17,6 % v primerjavi s predračunsko. Razlika je nastala zaradi 

višjih dejanskih stroškov od planiranih (10,8 %),  količina zbranih odpadkov pa je bila 

enaka planiranim. 
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2.3.4 Donos na vložena sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je v Uredbi opredeljen 

v višini 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe. V tej kalkulaciji donosa nismo upoštevali. 

 

2.3.5 Predračunska količina izvajanja storitev javne službe zbiranja komunalnih 

odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2020 

 

Predračunska količina zbiranja komunalnih odpadkov za občini Mozirje in Rečica ob 

Savinji: 

Zap. 

Št. 

Vrsta odpadka (22. člen Uredbe MEDO) Predračunska količina 

 (kg) 

1. Zbiranje ločenih frakcij  509.276 

2. Ločeno zbrana odpadna embalaža 324.883 

3. Mešani komunalni odpadki 921.964 

4. Planirana  količina na celotnem območju izvajanja 

storitve javne službe brez BIO odpadki 

 

1.756.123 

5. Biološko razgradljivi kuhinjski odpad in zeleni vrtni 

odpad 

 

137.000 

6. Količina na celotnem območju izvajanja storitve 

javne službe z BIO odpadki 

 

1.893.123 

 

Količine odpadkov se ves čas povečujejo, zato za leto 2020 načrtujemo skupno 

povečanje odpadkov za 8,9 %. To je zlasti vidno na zbirnem centru. 

 

Predračunska količina javne infrastrukture (zbirni center Loke): 

 

Zap. 

Št. 

Zbirni center Loke Predračunska  

2020 (kg) 

1. Zbrane ločene frakcije 509.276 

 

2.3.6  Predračunski stroški izvajanja storitve javne službe zbiranja komunalnih 

odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2020 

 

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane 

količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov javne službe, ki so potrebni za 

nemoteno delovanje. 

 

Predračunski stroški izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov za občini Mozirje 

in Rečica ob Savinji: 

 

Zap.št. Postavka Predračun v EUR 

1. Ločene frakcije 86.317,38 

2. Ločeno zbrana odpadna embalaža 83.616,43 

3. Mešani komunalni odpadki 146.894,63 
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2.3.7 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo  (2019) in prihodnje obračunsko 

obdobje (2020) 

 

Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje – leto 2019 

Vrsta  Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

Zbiranje odpadkov-zbirni 

center Loke  70.542,71 6.392,99 64.149,72 

Zbiranje odpadkov-ostala 

osnovna sredstva 374.278,65 262.472,92 111.805,73 

 

Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje – leto 2020 

Vrsta  Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

Zbiranje odpadkov-zbirni 

center Loke  70.542,71 8.753,99 61.788,72 

Zbiranje odpadkov-ostala 

osnovna sredstva 374.278,65 289.040,92 85.237,73 

 

2.3.8 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 

okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012) za preteklo (2019) in prihodnje obračunsko obdobje 

(2020) 

 

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila za 

razporejanje režije in splošnih stroškov organizacijskih enot ter strokovnih služb na 

posamezne dejavnosti. 

Za leto 2019 so bili na dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov naslednji: 

 stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 GJS 87,3 %, 12,7 % druge dejavnosti 

 Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela): 

 GJS 95,1 %, 4,9 % druge dejavnosti 

 Splošni stroški uprave po dejavnostih so se razdelili na podlagi deleža 

proizvajalnih stroškov, brez stroškov najemnine  in kooperantov na vzdrževanju 

občinskih cest: 

 Ključ 1: GJS 18,1 %, druge dejavnosti 6,8 %, 

 Ključ 2: GJS 0,8 %, druge dejavnosti 6,0 %. 

 

Za leto 2020 smo uporabili enaka sodila. 

 

 

 Skupaj stroški brez bioloških odpadkov 316.828,44 

4. Biološki odpadki 22.613,76 

 Skupaj zbiranje 339.442,20 
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2.3.9 Število zaposlenih za izvajanje storitve posamezne javne službe za preteklo 

(2019) in prihodnje (2020) obračunsko obdobje 

 

Na dejavnosti javne službe odvoza odpadkov je zaposlenih sedem delavcev. Redni odvoz 

odpadkov vrši stalna ekipa 5 zaposlenih (3-aktivni, 2 rezerva), na zbirnem centru pa 1 

šofer kontejnerskega odvoza in 1 stalno prisoten. V primeru potreb na drugi dejavnosti, 

se ti ustrezno prerazporedijo. Za leto 2020 se ne načrtuje povečanja števila zaposlenih. 

 

2.3.10 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 

deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JP Komunala Mozirje zaračunava najemnino 

za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v 

lasti. Višina najemnine se zaračuna najmanj v višini obračunane amortizacije. 

Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji sta za leto 2019 zaračunali najemnino v višini 

2.087,50 EUR in se je v celoti prenesla na uporabnike. 

Akontacija najemnine za leto 2020 je predvidena v višini 2.845,20 EUR. 

 

2.3.11 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje (2019) in izračun cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje (2019) 

 

Predračunska cena storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je sestavljena iz 

cene storitve zbiranja in cene javne infrastrukture zbirnega centra Loke. 

 

Na računu se prikaže posebej zaračunana cena storitve, ki vključuje stroške ločenih 

frakcij, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešane komunalne odpadke in zaračunana 

cena javne infrastrukture. Za uporabnike z biološkimi odpadki pa so posebej zaračunani 

tudi ti odpadki. 
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Predračunska cena storitve zbiranja 

Zap. 

št. 

Kalkulativni element 

lastne cene 

Ločene 

frakcije 

Ločeno 

zbrana 

odpadna 

embalaža 

Mešani 

komunalni 

odpadki 

Skupaj zbiranje 

brez biološki 

odpadkov 

Biološki 

odpadki 

Skupno zbiranje 

komunalnih 

odpadkov 

1. 

Neposredni proizvajalni 

stroški 55.498,38 60.710,05 90.716,51 206.924,94 14.630,76 221.555,70 

1.1 

Neposredni stroški 

materiala 4517,00 13.532,00 11.511,00 29.560,00 3.316,00 32.876,00 

1.1.1 Stroški pogonskega goriva 3.867,00 9.232,00 7.411,00 20.510,00 2.116,00 22.626,00 

1.1.2 Drugi stroški materiala 650,00 4.300,00 4.100,00 9.050,00 1.200,00 10.250,00 

1.2 Neposredni stroški storitev 9.458,38 6.835,71 28.713,33 45.007,42 2.914,76 47.922,18 

1.2.1 

Stroški intelektualnih 

storitev 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 

1.2.2 Stroški prevoznih storitev 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00 370,00 9.270,00 

1.2.3 Amortizacija 5.958,38 4.485,71 10.813,33 21.257,42 1.544,76 22.802,18 

1.2.4 Stroški vzdrževanja 300,00 1.500,00 1.700,00 3.500,00 600,00 4.100,00 

1.2.5 Stroški drugih storitev 3.200,00 850,00 6.100,00 10.150,00 400,00 10.550,00 

1.3 Neposredni stroški dela 40.023,00 38.242,34 47.492,18 125.757,52 7.920,00 133.677,52 

1.4 Drugi neposredni stroški 1.500,00 2.100,00 3.000,00 6.600,00 480,00 7.080,00 

1.5 Drugi stroški  0,00 0,00 243,08 243,08 0,00 243,08 

2. Posredni proizvajalni stroški 23.959,00 18.391,26 43.560,12 85.910,38 6.243,00 92.153,38 

2.1 Posredni stroški materiala 550,00 400,00 1.100,00 2.050,00 150,00 2.200,00 

2.2 Posredni stroški storitev 2.000,00 1.200,00 3.650,00 6.850,00 520,00 7.370,00 

2.3 Str. amortiz.posl.potr.sred. 0,00 3.300,00 0,00 3.366,50 0,00 3.300,00 

2.4 Posredni stroški dela 15.709,00 9.891,26 28.510,00 54.110,00 4.073,00 58.183,38 

2.5 Drugi posr.proizv.stroški 5.500,00 3.500,00 10.100,00 19.100,00 1.500,00 20.600,00 

2.6 Drugi stroški 200,00 100,00 200,00 500,00 0,00 500,00 

3. Splošni upravni stroški 6.160,00 4.015,12 11.318,00 21.493,12 1.640,00 23.133,12 

3.1 Stroški materiala 150,00 100,00 300,00 550,00 50,00 600,00 

3.2 Str.am.posl.potreb.sred. 200,00 140,00 390,00 730,00 50,00 780,00 

3.3 Stroški storitev 250,00 200,00 500,00 950,00 100,00 1.050,00 

3.4 Stroški dela 5.360,00 3.375,12 9.728,00 18.463,12 1.390,00 19.853,12 

3.5 Drugi splošni stroški 200,00 200,00 400,00 800,00 50,00 850,00 

4. Drugi poslovni odhodki 700,00 500,00 1.300,00 2.500,00 100,00 2.600,00 

5. Donos na vlož.posl.pot.sred. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SKUPNI STROŠKI ZBIRANJA 86.317,38 83.616,43 146.894,63 316.828,44 22.613,76 339.442,20 

Planirana količina zbranih odpad. 509.276 324.883 921.964 1.756.123 137.000 1.893.123 

 

Cena storitve 
Postavka EM Predračunska cena Potrjena cena Indeks 

predrač./potrj. cena 

Ločene frakcije EUR/kg 0,1695 0,1623 104,4 

Ločeno zbrana odpadna embalaža EUR/kg 0,2574 0,1756 146,6 

Mešani komunalni odpadki EUR/kg 0,1593 0,1566 101,7 

Skupaj povprečna cena zbiranja  EUR/kg 0,1804 0,1643 109,8 

Biološki odpadki EUR/kg 0,1651 0,1510 109,3 
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Ugotovitev: 

Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in predračunsko 

ceno presega 10 %, mora izvajalec elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki 

mora pričeti postopek potrjevanja cene. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da ločeno zbrana odpadna embalaža presega ta %, povprečna 

cena, ki pa se upošteva pri zaračunavanju uporabnikov je v okviru Uredbe MEDO in znaša 

indeks povečanja 109,3.  Zato predlagamo, da cena ostane nespremenjena. 

 

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe zbiranja 

odpadkov: 

1. Neposredni proizvajalni stroški: 

 Neposredni stroški materiala zajemajo stroške pogonskega goriva in 

druge stroške materiala (material za vzdrževanje avtoparka, pisarniški 

material, uradni list, ipd.). 

 Neposredni stroški storitev so stroški intelektualnih storitev (odvetniške 

storitev, zdravniški pregledi, varstvo pri delu, čiščenje poslovnih 

prostorov), prevoznih storitev (telefonske in poštne storitve, vzdrževanje 

avtoparka, računalniških programov, stroški drugih storitev (stroški inkasa, 

registracije vozil, cestnine), amortizacija se nanaša na osnovna sredstva, ki 

so potrebna za izvajanje dejavnosti. 

 Neposredni stroški dela zajemajo stroške bruto plač, prispevke 

delodajalca, drugi neposredni stroški (regres za letni dopust, stroški 

prevoza na delo, jubilejne nagrade, ipd.). Pri izplačilu teh stroškov se 

upošteva KP dejavnosti. 

2. Posredni proizvajalni stroški se nanašajo na režijo obrata, razdeljeni pa so na 

stroške materiala, amortizacije in stroške dela in se razporedijo na obvezno GJS 

zbiranja odpadkov na osnovi sodila. 

3. Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS zbiranja odpadkov 

razporedijo na osnovi sodila (delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih 

stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, amortizacije, stroške dela in druge 

stroške. 

4. Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za 

oblikovanje popravka vrednosti. 

5. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5 %) ni 

vključen v kalkulacijo cene, čeprav Uredba MEDO omogoča, da se ta donos 

upošteva pri kalkulaciji cene. 
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Predračunska cena javne infrastrukture 

 

Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje amortizacijo zbirnega centra Loke. 

Namenjen je občanom občin Mozirje in Rečica ob Savinji, kamor lahko odlagajo ločeno 

zbrane frakcije in gospodinjske kosovne odpadke. Občini zaračunata za zbirni center 

izvajalcu javne službe najemnino. Za leto 2019 je ta znašala 2.087,50 EUR in se je v celoti 

prenesla na uporabnike. 

 

Cena javne infrastrukture 

 

Podlaga za izračun je 

a) amortizacija 

b) količina odpadkov ločenih frakcij zbranih na zbirnem centru. 

 
Postavka EM Predračunska 

cena 

Potrjena cena Indeks 

predrač./potrj. cena 

Zbirni center Loke EUR/kg 0,0056 0,0050 112,0 

 

Strošek najema infrastrukture za leto 2020 znaša 2.845,20 EUR in se je povečal zaradi 

nabave novih kontejnerjev na zbirnem centru. 

 

Ugotovitev: 

Predračunska cena javne infrastrukture znaša 0,0056 EUR/kg in je v primerjavi z obračunsko 

višja za 12,0%.  Ker je odstopanje višje od 10 % kot to določa Uredbe MEDO, je  potrebno 

pričeti postopek potrjevanja nove cene.  

 

Obrazložitev: 

Za javno infrastrukturo za področje odpadkov, občini zaračunata najemnino za 

infrastrukturo, ki v danem primeru pomeni zbirni center. Ker so se v letu 2019 nabavili 

novi kontejnerji za zbiranje ločenih odpadkov zaradi potrebe po širitvi, zamenjati pa je 

bilo potrebno tudi dotrajane, se je vrednost povečala in posledično občin na podlagi 

predračunske amortizacije že zaračunavata višjo najemnino.  

 

Na položnici to pomeni povišanje pri štiričlanski družini iz sedanjih 0,1218 EUR na 0,1364 

EUR ali za eno osebo iz 0,0305 EUR na 0,0341 EUR. 

 

Občinskima svetoma predlagamo, da sprejmeta naslednja  sklepa: 

 potrdi se višja cena infrastrukture za zbiranje  odpadkov, ki znaša 0,0056 EUR/kg. 

 Nova cena prične veljati, ko jo potrdi Občinski svet Občine Mozirje in Občinski 

svet Občine Rečica ob Savinji, 

 Spremenjena cena se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin oziroma v 

Uradnem listu. 
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Cena odlaganja odpadkov 

 

Na računu je obračunana tudi cena odlaganja odpadkov. 

Odlaganje določenih vrst odpadkov za občino Mozirje in Rečico ob Savinji izvaja 

koncesionar Simbio d.o.o. Celje in se vrši po njihovem ceniku, ki ga v nadaljevanju 

informativno navajamo: 

 

Vrsta odpadka 
Cena v EUR/kg 

Brez DDV Z DDV 

Obdelava odpadkov   

Obdelava odpadkov - javna infrastruktura 0,0259 0,0284 

Obdelava odpadkov - storitev 0,0611 0,0669 

Obdelava komunalnih odpadkov skupaj 0,0870 0,0953 

Odlaganje ali predelava ostanka odpadka-infrastrukt.  0,0302 0,0331 

Odlaganje ali predelava ostanka odpadka-storitev 0,0395 0,0433 

Odlaganje ali predelava ostanka odpadka  SKUPAJ* 0,0697 0,0763 

SKUPAJ POVPREČNA CENA OBDELAVE IN ODLAGANJA 0,1114 0,1220 

*Odlaganje se obračuna za 35% v obdelavo sprejetih odpadkov 

 

Vrsta odpadka 
Cena v EUR/kg 

Brez DDV Z DDV 

Obdelava bioloških odpadkov   

Obdelava BIO odpadkov - javna infrastruktura 0,0507 0,0555 

Obdelava BIO odpadkov - storitev 0,0354 0,0388 

 

2.3.12 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov dejavnosti 

 

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih 

dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, 

sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. 

Mozirje. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana 

samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posamičnih občinah ne 

ugotavlja. 

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvajalnih stroškov 

brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih 

proizvajalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja. 

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvajalnih stroškov, sodilo 

za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov 

dela. 

Sodila za leto 2019 so preračunana iz dejanskih podatkov po zaključni bilanci in 

so naslednja: 

a) Stroški materiala, amortizacije, storitev (osnova so neposredni prihodki 

dejavnosti): 

 Oskrba z vodo 65,2 % GJS, 34,8 % tržna dejavnost, 

 odvajanje odpadne vode 86,9 % GJS, 13,1 % tržna dejavnost, 
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 zbiranje odpadkov 87,3 % GJS, 12,7 % tržna dejavnost, 

 čiščenje odpadne vode 98,1 % GJS, 1,6 % tržna dejavnost, 

 vzdrževanje občinskih cest 89,0 % GJS, 11,0 % tržna dejavnost. 

b) Stroški dela in prihodki posameznih organizacijskih enot (osnova so neposredni 

stroški dela): 

 Oskrba z vodo 92,5 % GJS, 7,5 % tržna dejavnost, 

 odvajanje odpadne vode 95,0 % GJS, 5,0 % tržna dejavnost, 

 ravnanje z odpadki GJS 95,1 %, 4,9 % tržna dejavnost, 

 čiščenje odpadne vode 98,8 % GJS, 1,2 % tržna dejavnost, 

 vzdrževanje občinskih cest 95,4 % GJS, 4,6 % tržna dejavnost. 

c) Splošni stroški so se po dejavnostih razdelili na podlagi deleža proizvajalnih 

stroškov, brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo in kooperantov 

na vzdrževanju cest, v vseh proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje 

izvaja. Pri tem smo uporabili dva ključa; ključ 1 upošteva samo materialne 

stroške, ki so razdeljeni na vse dejavnosti in ključ 2, kjer so stroški dela uprave 

razdeljeni glede na rezultat dejavnosti. Uprava namreč s svojim delom ni 

angažirana enakovredno povsod, temveč je glede na izvajane aktivnosti 

posameznih dejavnosti, različno. Če bi upoštevali samo en ključ, bi tako postavili 

nekatere dejavnosti v neenakopraven položaj. Zato so upoštevani stroški po 

mestu nastanka, torej tam kjer je aktivnosti več in zahtevajo tudi večjo udeležbo 

uprave. 

Ključ 1 

 Oskrba z vodo 43,9 % GJS, 15,6 % tržna dejavnost 

 Odvajanje odpadne vode 4,8 GJS, 1,4 % tržna dejavnost 

 Ravnanje z odpadki 18,1 % GJS, 6,8 % tržna dejavnost 

 Čiščenje odpadne vode 9,3 % GJS, 0,1 % tržna dejavnost 

 Vzdrževanje občinskih cest 0 % GJS, 0 % tržna dejavnost. 

             Ključ 2 

 Oskrba z vodo 14,6 % GJS, 38,6 % tržna dejavnost 

 Odvajanje odpadne vode 9,6 % GJS, 11,6 % tržna dejavnost 

 Ravnanje z odpadki 0,8 % GJS, 6,0 % tržna dejavnost 

 Čiščenje odpadne vode 17,9 % GJS, 0,9 % tržna dejavnost 

 Vzdrževanje občinskih cest 0 % GJS, 0% tržna dejavnost. 
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3. ZAKLJUČEK 

 

Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo MEDO in vsebuje izračun cene storitve zbiranja 

gospodinjskih komunalnih odpadkov in ceno javne infrastrukture za zbirni center Loke.  

 

Planirane cene zbiranja odpadkov ne odstopajo bistveno od že uveljavljenih cen, razen 

pri ceni javne infrastrukture, kjer je vpliv nove nabave kontejnerjev na zbirnem centru. V 

tem delu bi se morala cena uskladiti z višino najemnine za leto 2020. 

 

 

 

 

Pripravila                                                                                                  Direktor 

Darja Planinšek                                                                                       Andrej Ermenc 

Vodja FRS 

                                                                                                      

                                                      
 

 
Mozirje, dne 12. 3. 2020 

 

 

 

 



Registracija podjetja: Okrožno sodišče Celje, SRG 2001/01635; osnovni kapital: 239.112,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET OBČINE MOZIRJE 

Predlog sklepov za potrditev cen komunalnih storitev 

 

Sklep št. 1 

 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 

zbiranja komunalnih odpadkov v občini Mozirje, z dne 12. 3. 2020. 

 

Sklep št. 2: 

 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno javne infrastrukture za zbiranje komunalnih 

odpadkov, ki je določena glede na vrednost amortizacije in kg odloženih odpadkov na 

zbirnem centru v višini 0,0056 EUR/kg brez DDV in 0,0061 EUR/kg z DDV. 

Spremenjena cena se uporablja od____ dalje. 

 

Sklep št. 3: 

 

Nova cena prične veljati, ko jo potrdi Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet 

Občine Rečica ob Savinji. 

 

Sklep št. 4: 

 

Nova cena se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         
 

 

JP Komunala d.o.o. Mozirje 

Praprotnikova ulica 36 

3330  M O Z I R J E 

 

tel. 03-839-36-50 

fax:  03-839-36-60 

ID ZA DDV: SI 25344650 

TRR:   03117-1003698134 

                                                       Matična številka: 5221897 

e-mail: komunala.mozirje@siol.net 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00 /2020 
Datum:    4.6.2020 
 
 
K4. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: SOGLASJE ZA FINANČNI NAJEM 
 
PRAVNA PODLAGA: 12. člen Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2020 (Ur.gl. sl. 

občin, št. 57/19) 
 
PREDLAGATELJ: Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. 
 
 
 
V skladu z priporočili Računskega sodišča v letu 2016 in 12. člen Odloka o proračunu občine 
Mozirje za leto 2020 (Ur.gl. sl. občin, št. 57/19), je JPK d.o.o. Mozirje, na Občino Mozirje kot 
soustanoviteljico družbe, naslovilo vlogo za izdajo soglasja k finančnemu najemu dveh 
tovornih vozil, ki ju družba potrebuje za izvajanje svoje redne dejavnosti na področju oskrbe s 
pitno vodo in cestno dejavnosti. 
 
Občinska uprava je pregledala poslovanje družbe in ugotovila, da za občino navedeno 
soglasje ne predstavlja večjega tveganja, zato v nadaljevanju predlaga naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, daje soglasje k finančnemu najemu v vlogi navedenih 
tovornih vozil. 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Vloga JPK Mozirje 
   
 

Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  
Datum:   8.5.2020 
 
K 5. TOČKI dnevnega reda 
  
ZADEVA:  LETNI PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 

2020 
 
PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03) 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za pripravo meril za vrednotenje športnih programov ter opravljanje 

nadzora nad porabo sredstev za izvajanje športnih programov Občine Mozirje 
(Komisija za šport)  

OBRAZLOŽITEV:  
V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega  
programa športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost. 
 
Letni program določa: 
- programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  
- obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in  
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. 
 
Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2020 so glede na leto 2019 ostala na isti ravni. 
Komisija za šport je pripravila razdelilnik teh sredstev po posameznih programih športa. Posamezne 
postavke so prilagojene postavkam iz Nacionalnega Programa Športa, kar moramo vsakoletno 
direktoratu za šport poročati o realizaciji po tem šifrantu. 
Tudi letos se bo posebna pozornost posvetila programom športa, ki izvajajo športno vzgojo otrok in 
mladine, usmerjene v kakovosten šport. V večji meri financiramo tudi postavko kakovosten šport, 
ker imamo v občini veliko klubov, ki tekmujejo v nacionalnih panožnih tekmovanjih.  
Sredstva za športno rekreacijo, rekreacijo starejših, športne prireditve, delovanje športnih 
organizacij ter vzdrževanje športnih objektov ostajajo na enaki ravni. 
Naloga Občinskega sveta Občine Mozirje je, da ta razdelilnik, ki ga je pripravila Komisija za šport, 
potrdi. Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov 
športa za leto 2020. Razpis bo objavljen takoj po sprejemu. 
Komisija za šport predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, da sprejme naslednji 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejeme Letnega programa športa v občini Mozirje 
za leto 2020 v naslednji obliki 
   

Postavka programa športa šifra post. 
iz NPŠ 

sredstva 
2019 

sredstva 
2020 

delež 
2020 

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

1.5 8.200 € 10.000 € 35,7% 

2 KŠ Kakovosten šport 1.6 8.200 € 6.500 € 23,2% 
3 RE Športna rekreacija, športne 

prireditve in delovanje športnih 
organizacij 

4.1, 5.1 in 
1.9 

5.000 € 5.000 € 17,9% 

4 ŠSI Šport starejših in invalidov  1.10 600 € 500 € 2,1% 
5 UPR Upravljanje športnih objektov 2.5 6.000 € 6.000 € 21,4%   

SKUPAJ 
 

28.000 € 28.000 € 100% 
Pripravil: Janez Janko  
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00_/2020 
Datum:    13.3.2020 
 
 
K 6. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: SKLEP O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK 

V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2020 
  
 
PRAVNA PODLAGA: 26. člen Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 – 

UPB, 103/07 in 99/13))  
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Zakon o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 UPB, 103/07 in 99/13), v 26. členu določa, da 
lokalne skupnosti  v skladu s tem zakonom financirajo stranke. 
 
Razlogi za sprejem odloka:  
Pristojni organ občine – občinski svet lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na 
zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz 
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.  
 
Predlagamo, da občinski svet potrdi višino financiranja političnih strank v odstotku, kot so 
bile stranke financiranje v letu 2020 in to je v višini 0,4 % primerne porabe. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Predlagana višina financiranja političnih strank bi proračunsko postavko "01019005 Politične 
stranke", za leto 2020 obremenila v višini 10.210,00 EUR. 
 
Predlagamo naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
občini Mozirje za leto 2020, v višini 0,4% primerne porabe, to je 10.210,00 EUR. 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00  /2020 
Datum:   04.06.2020 
 
 
 
 
 
K 7. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: SKLEP O VIŠINI DENARNE NAGRADE OBČINE 

MOZIRJE ZA LETO 2020 
 
PRAVNA PODLAGA: 6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin 

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. 
RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) 

 
 
 
Kratka obrazložitev: 
6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji 
grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) določa, da je nagrada 
Občine Mozirje denarna. O višini nagrade odloči občinski svet. 
 
Nagrada Občine Mozirje se podeli društvom ali organizacijam Občine Mozirje za vidne 
dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših 
jubilejih (4. člen odloka). 
 
Navedeno tematiko je na svoji 5. redni seji dne 27.5.2020, obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje in predlagala Občinskemu 
svetu Občine Mozirje, da potrdi denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2020 v neto znesku 
1.250,00 EUR. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2020 v 
neto znesku 1.250,00 EUR. 
 
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-00  /2020 
Datum:    4.6.2020 
 
 
K 8. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Sklep o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2020 
 
PRAVNA PODLAGA: 8. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin 

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 
69/02, 112/04 in 54/10 ), javni razpis objavljen v Savinjskih novicah št. 
6/2018 dne  9.02.2018 

 
PREDLAGATELJ:   Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje 

 
Kratka obrazložitev: 
V skladu z razpisom za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Mozirje, ki je bil 
objavljen v Savinjskih novicah št. 7/2020 dne 14.02.2020, so člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje, pri odpiranju predlogov ugotovili, da so na 
razpis prispeli naslednji predlogi: 
ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 

- Janez Marolt, Cesta v Loke 10, Mozirje (predlagatelj: Jožef Zlatinšek) 
- Marko Gostečnik, Brezje 27, Mozirje (predlagatelj: Zvir Bernarda, Uršnik Viki, Čeplak 

Poznič Bernarda) 
- Anton Petek, Šolska ulica 39, Mozirje (predlagatelj: Jelen Jože) 
- Albina Rajter, Šmihel nad Mozirjem 26, Mozirje (predlagatelj: Pavel Goličnik in Zala 

Acman) 
ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 

- Lovska družina Mozirje, Brezje 51, Mozirje (predlagatelj: Janez Pirnat) 
- Društvo podeželske mladine Šmihel, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (predlagatelj: 

Kulturno društvo Rovtar, Šmihel) 
- Kulturno prosvetno društvo Jurij Mozirje, Mozirje (predlagatelj: Župnijska Karitas, 

Mozirje) 
 
Komisija je vse predloge ocenila kot dobre. V skladu z določili razpisa pa je izbrala tri predloge za 
zlato plaketo s priznanjem in en predlog za denarno nagrado in predlagala naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se  v skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Mozirje za leto 2020, podeli : 
1.  ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
- Janezu Maroltu, Cesta v Loke 10, Mozirje (predlagatelj: Jožef Zlatinšek) 
- Antonu Petku, Šolska ulica 39, Mozirje (predlagatelj: Jelen Jože) 
- Albini Rajter, Šmihel nad Mozirjem 26, Mozirje (predlagatelj: Pavel Goličnik in Zala 

Acman) 
2. DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
- Lovski družini Mozirje, Brezje 51, Mozirje (predlagatelj: Janez Pirnat) 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2020 
Datum:    4.6.2020 
 
 
K 9. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: IMENOVANJA ČLANOV OBČINE MOZIRJE V SVET 

OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS št. 

29/10), 27. člen Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti  (Ur.l. RS št. 72/10) 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
Štiriletni mandat članom Sveta območne izpostave JSKD, se je iztekel. Dosedanji člani – 
predstavniki Občine Mozirje v Svetu območne izpostave JSKD Mozirje so bili: 
- Nina Miklavžina, 
- Nataša Slapnik 
- Luka Paulič 
Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, pričenja postopek konstituiranja novih članov v Svete območnih 
izpostav. V skladu z "ugotovitvenim sklepom", ki ga je sprejel direktor Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, dne 16.11.2011, šteje Svet območne izpostave JSKD Mozirje 9 članov. 
Izmed teh 9-ih članov tri člane imenuje Občina Mozirje. 
 
V zvezi s tem smo pozvali vsa kulturna društva v občini Mozirje, da podajo svoje predloge.  
S strani društev smo prejeli naslednje predloge: 
• KD Mozirje predlaga  Simona Ermenca, Nove Loke 60, Mozirje 
• Kulturno društvo Lepa Njiva predlaga Primoža Vajdla, Lepa Njiva 95, Mozirje 
• Kulturno društvo Jurij Mozirje predlaga Jelko Repenšek, Na Tratah 1a, Mozirje 
• Kud Potovke predlagajo  Darijo Planovšek, Radegunda 74, Mozirje 
Drugih predlogov ni bilo. 
 
V razpravi je komisija izoblikovala naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, v Svet območne izpostave JSKD Mozirje imenuje 
naslednje člane: 
- Simon Ermenc, Nove Loke 60, Mozirje 
- Primož Vajdl, Lepa Njiva 95 Mozirje 
- Jelka Repenšek, Na Tratah 1a, Mozirje 
 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00 /2020 
Datum:    4.6.2020 
 
 
K10. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV OBČINE MOZIRJE V SVET 

ZAVODA JVIZ MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA: 11. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ Mozirje (Ur.l. RS št. 40/2008 in 

1/2010) 
 
PREDLAGATELJ: Javni vzgojno izobraževalni zavod (JVIZ) Mozirje 
 
Štiriletni mandat članom Sveta JVIZ Mozirje, se izteka v mesecu septembru 2020.  
Dosedanja člana – predstavnika Občine Mozirje v Svetu JVIZ Mozirje sta bila: 

- mag. Samo Kramer  
- Janez Janko 

Na podlagi 11. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ Mozirje, občina ustanoviteljica imenuje v 
Sveta JVIZ Mozirje dva člana. Predlog je naslednji: 

- mag. Peter Goltnik 
- Janez Janko 

 
Navedeni predlog je dne 27.6.2020 je na svoji redni 5. seji obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje. Predlagala je, da Občinski svet Občine 
Mozirje predlagani predlog imenovanja potrdi. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Mozirje, v Svet JVIZ Mozirje imenuje: 
• mag. Peter GOLTNIK  
• Janez Janko 
 
 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
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UVOD 

 

Letno poročilo za leto 2019 vsebuje: 

 

Poslovno poročilo za leto 2019: Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in 

občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 

neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 

102/10) predpisuje naslednja pojasnila: 

 

 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika; 

 Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in 

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov; 

 Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela; 

 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika 

ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti; 

 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let; 

 Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

 Oceno notranjega nadzora javnih financ; 

 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje 

zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso 

izvedljivi; 

 Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora; 

 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 

  



2 

 

Računovodsko poročilo za leto 2019, ki vključuje: 

 

 priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 

in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 

124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16): 

- Bilanca stanja 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

 dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: 

- Obrazec 1: Delovni program 2019 – ZD 

- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 – ZD 

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – ZD 

- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD 

- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD 

 

 pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 

 

 pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

- Analiza prihodkov (konti skupine 76) 

- Analiza odhodkov (konti skupine 46) 

- Analiza poslovnega izida 

 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka 

 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih 

uporabnikov 

 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

vrstah dejavnosti 

 

 poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 in preteklih let 

 

 predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019. 
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1. OSNOVNI PODATKI 
 

Ime:  Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje 

Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331  Nazarje 

Matična številka: 5206642 

Davčna številka: 43345654 

Šifra uporabnika: 92258 

Številka transakcijskega računa: 01279-6030922515 (odprt pri UJP Žalec) 

Telefon: 03/839-24-30 

Fax: 03/839-24-80 

Spletna stran: www.zd-mozirje.si 

Datum ustanovitve: 1.5.1992 

Ustanovitelji: 

 Občina Mozirje 

 Občina Nazarje 

 Občina Rečica ob Savinji 

 Občina Ljubno 

 Občina Gornji Grad 

 Občina Luče 

 Občina Solčava 

 

Slika 1: Občine ustanoviteljice 

  

http://www.zd-mozirje.si/
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

2.1  Vodstvo zavoda 

 

Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 

predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2018-2022 svet zavoda sestavljajo: 

 

 Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje) 

 Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje) 

 Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, odstop 14.5.2019) 

 Franc Bastl (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, nadomestni član) 

 Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno) 

 Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad) 

 Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče) 

 Branko Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava) 

 Dušanka Močnik (predstavnik zavarovanih oseb, ZZZS, odstop 18.9.2019) 

 Franc Miklavc (predstavnik zavarovanih oseb ZZZS, nadomestni član) 

 Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih) 

 Staša Rojten (predstavnik zaposlenih) 

 Andrej Koletnik (predstavnik zaposlenih) 

 Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih) 

 Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih) 

 

Direktor. V mandatnem obdobju 2018-2022 je bila imenovana na funkcijo direktorja zavoda 

Darja Es, dipl. m. s., ki jo je zaključila 10.1.2020 in od 11.1.2020 opravlja funkcijo 

v.d.direktorja Božena Herzog. 

 

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet 

vodi strokovni vodja. 

 

Strokovni vodja. Naloge strokovnega vodje je opravljala Darja Es, dipl. m. s.. 
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2.2  Organizacijska struktura zavoda 

 

Organizacijska struktura zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo 

organizacijske enote: 

 

 Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki: 

- nujna medicinska pomoč 

- reševalna služba 

- patronažna služba 

- zobozdravstvo odraslih in mladine ( lokacija OŠ Mozirje ) 

- ortodontija ( lokacija OŠ Mozirje) 

 

 Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki: 

- splošne ambulante 

- referenčne ambulante 

- patronažna služba 

- specialistične ambulante 

- fizioterapija 

- laboratorij 

- zobozdravstvena vzgoja 

- tehnične službe 

- ZVC 

- AOP 

 

 Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki: 

- splošna ambulanta 

- referenčna ambulanta 

- zobozdravstvo odraslih in mladine 

- patronažna služba 

 

 Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki: 

- splošna ambulanta 

- referenčna ambulanta 

- patronažna služba 

 

 Uprava zavoda s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah. 
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Slika 2: Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje  
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Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna 

dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki 

se izvaja kot javna služba in obsega: 

 

 preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev 

 nujno medicinsko pomoč 

 splošno medicino 

 zdravstveno varstvo otrok in mladine 

 patronažno varstvo 

 laboratorijsko in drugo diagnostiko 

 družinsko medicino 

 preventivno in kurativno zobozdravstvo 

 medicino dela 

 fizioterapijo 

 reševalno službo 

 

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v: 

 

 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

 86.230 Zobozdravstvena dejavnost 

 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
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3. CILJI ZAVODA ZA LETO 2019 
 

3.1  Zastavljeni cilji 

 

V finančnem načrtu za leto 2019 smo si zastavili naslednje cilje: 

 

 100% realizacija delovnega programa z ZZZS 

 izravnan poslovni izid 

 pridobitev gradbenega dovoljenja za prizidek k Zdravstveni postaji Nazarje 

 nabava nujnega reševalnega vozila 

 obnovitev certifikata ISO 9001-2015 

 izvedba sanacijskega programa 

 

3.2  Realizacija 

 

V letu 2019 smo glede na leto 2018 zaradi nedosežene realizacije s 1.6.2019 ukinili dejavnost 

pulmologije in rentgena. Obseg ostalih programov je ostal na ravni iz leta 2018. Program dela 

po pogodbi z ZZZS je bil po obračunu v celoti realiziran v 15 od 22 dejavnosti. Izpad prihodkov 

zaradi nedosežene realizacije je prikazan v tabeli 1. Podrobnejši program dela je razviden iz 

priloge 9. 

 

Tabela 1: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu 2019 

ŠIFRA 

DEJAVNOSTI 
DEJAVNOST PLAN 2019 

REALIZACIJA 

2019 
IZPAD 

229-239 pulmologija 4.262 2.188 -2.074 

231-247 rentgen 7.461 5.746 -1.715 

230-241 psihiatrija 13.048 12.424 -624 

302-001 referenčne ambulante 50.677 30.669 -20.008* 

404-101 zobozdravstvo odrasli 219.530 203.407 -16.123 

404-103 zobozdravstvo mladina 194.948 182.481 -12.467 

512-032 
dispanzer za mentalno 

zdravje 
23.867 22.828 -1.039 

(v EUR, brez centov) 

 

* Poračun laboratorija za leto 2018 v letu 2019 

 

Cilj izravnanega poslovnega izida v letu 2019 je bil dosežen. Presežek prihodkov nad odhodki 

znaša 111.929,22 EUR. 

 

1. 6. 2018 je bila s Projektivnim birojem Velenje podpisana pogodba za izdelavo IDP, PGD, 

PZI in PID projektne dokumentacije za obnovo obstoječega objekta in izgradnjo prizidka ZD 

Nazarje. 19.3.2019 je Projektivni biro Velenje dostavil v mapah in elektronski obliki DGD 

projektne dokumentacije. 
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Občine soustanoviteljice so s Pogodbo o prenosu nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B v 

upavljanje, z dne 20.9.2019, dale v upravljanje in uporabo ZSZD Nazarje vozilo 

VOLKSWAGEN TRANSPORTER FURGON 2.0 DMR TDI LNF 4M DSG. Vozilo uporablja 

ZSZD Nazarje. 

 

8.3.2019 je bilo Zgornjesavinjskemu ZD Nazarje izdano Poročilo recertifikacijske presoje, ki 

odobrava izdan certifikat ISO 9001:2015 številka SL21295Q za področje splošne in 

specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. 

 

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev 

LETNI CILJI 
REALIZIRANE 

NALOGE 

NEREALIZIRANE 

NALOGE 

ODSTOTEK 

REALIZACIJE 

Realizacija 

programa 
18/25 7/25 72% 

Izravnan 

poslovni izid 
1/1 0/1 100% 

Pridobitev 

gradbenega 

dovoljenja za 

prizidek 

3/4 1/4 75% 

Nabava nujnega 

reševalnega 

vozila 

1/1 0/1 100% 

Obnovitev 

certifikata ISO 

9001-2015 

1/1 0/1 100% 

Izvedba 

sanacijskega 

programa 

8/11 3/11 73% 

 

3.3  Uvajanje storitev e-Zdravje 

 

V tabeli 2 so navedeni parametri vključenosti v sistem storitev e-Zdravje in ocena deleža 

njihovega doseganja. 

 

Tabela 3: Parametri vključenosti v sistem e-Zdravje 

PARAMETER DELEŽ 

Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, 

da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite 

na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je 

eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana 

izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop. 

100% 

Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter 

hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register 

podatkov o pacientih. 
60% 

 

  



11 

 

3.4  Poslovni izid 

 

Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 3.517.176 EUR in so bili za 2,21% višji kot v 

predhodnem letu. Celotni odhodki so v letu 2019 znašali 3.405.247 EUR in so bili za 3,69% 

nižji kot v letu 2018. Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2019 tako znašal 111.929 EUR. 

Poslovni izid je prikazan v tabeli 4, podrobnejši podatki pa so navedeni v Računovodskem 

poročilu za leto 2019 in Prilogi 8.  

 

Tabela 4: Poslovni izid 

 
LETO 

2018 
FN 2019 

LETO 

2019 

INDEKS 

REALIZACIJE 

2019/2018 

INDEKS 

REALIZACIJE 

2019/FN2019 

Celotni 

prihodki 
3.440.948 3.441.390 3.517.176 102,21 102,20 

Celotni 

odhodki 
3.535.747 3.441.390 3.405.247 96,31 98,95 

Davek od 

dohodka 

pravnih oseb 

0 0 0 / / 

Poslovni izid z 

upoštevanjem 

davka od 

dohodka 

- 94.799 0 111.929 / / 

Delež 

primanjkljaja/

presežka v 

celotnem 

prihodku 

2,7% 0% 3,29% / / 

(v EUR, brez centov) 
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3.5  Finančni kazalniki poslovanja 

 

S finančnimi kazalniki poslovanja merimo uspešnost in učinkovitost poslovanja zavoda. 

Izračuni izbranih predpisanih kazalnikov so predstavljeni v tabeli 5. 

 

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2018 LETO 2019 

Kazalnik gospodarnosti 0,973 1,032 

Delež amortizacije v celotnem prihodku 2,15% 2,47% 

Stopnja odpisanosti opreme 87% 77% 

Dnevi vezave zalog materiala / / 

Delež terjatev v celotnem prihodku 2,7% 4,6% 

Koeficient zapadlih obveznosti 3,06 0,69 

Kazalnik zadolženosti 0,745 0,564 

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z 

gibljivimi sredstvi 
0,291 0,536 

Prihodkovnost sredstev 1,279 1,215 

 

Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki 
 
Delež amortizacije v celotnem prihodku je razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki 
 
Stopnja odpisanosti opreme je količnik med popravkom vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev ter opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi 
 
Delež terjatev v celotnem prihodku je razmerje med kratkoročnimi sredstvi (razen zalog) in 

aktivnimi časovnimi razmejitvami, popravljenimi za dobroimetje pri bankah in drugih 

finančnih ustanovah ter celotnimi prihodki 
 
Koeficient zapadlih obveznosti je količnik med zapadlimi neplačanimi obveznostmi na dan 

31.12 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. 
 
Kazalnik zadolženosti je razmerje med vsoto kratkoročnih obveznosti, kratkoročnih pasivnih 

časovnih razmejitev, dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, dolgoročnih rezervacij, 

dolgoročnih finančnih obveznosti in drugih dolgoročnih obveznosti ter obveznostmi do virov 

sredstev. 
 
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je količnik med kratkoročnimi 

sredstev brez aktivnih časovnih razmejitev in kratkoročnimi obveznostmi ter pasivnimi 

časovnimi razmejitvami. 
 
Prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodkom iz poslovne dejavnosti in osnovnimi 

sredstvi po nabavni vrednosti  
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4. IZVAJANJE SLUŽBE NMP 
 

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – 

popr.) izvaja Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje službo NMP z enotama Dežurne službe 

3A (338 042), katere dejavnost je s 1.5.2019 prevzel ZD Velenje in Mobilne enote nujnega 

reševalnega vozila (338 048). Prihodki in odhodki službe NMP so prikazani v tabeli 6. 

 

 Tabela 6: Enota NMP 

 
REALIZACIJA 

2018 

POGODBENA 

SREDSTVA 2019 

REALIZACIJA 

2019 

Prihodki po pogodbi ZZZS 659.200 694.381 481.101 

Prihodki MZ, občin in 

donacij 
0 0  0 

Odhodki 619.194 694.381 391.910 

- Strošek dela 427.849 640.181  320.377 

- Materialni stroški in stroški 

storitev  
121.942 34.967 55.147 

- Amortizacija 9.768 19.233  16.348 

- Drugi in splošni stroški 59.635 0  38 

Izid 40.006    0 89.191 
(v EUR, brez centov) 

 

* Pri realizaciji so stroški zunanjih izvajalcev v dežurni službi prikazani pod stroški storitev in ne stroški dela 

 

Strošek šolnine za 1 zaposlenega v dejavnosti NMP je v letu 2019 znašal 4.306,66 EUR. 

 

Za izvajanje službe NMP s strani občin ustanoviteljic ali donatorjev nismo prejeli nobenih 

sredstev. 

 

Službo NMP izvaja na dan 31.12.2019 izvaja 5 zaposlenih v enoti nujnega reševalnega vozila 

in 6 reševalcev. 
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5. OCENA NOTRANJEGA NADZODA JAVNIH FINANC 
 

Skladno z določbami 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 10. 

člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

(Uradni list RS, št. 72/02) mora zavod vsako letno izpeljati postopek notranje revizije. Notranje 

revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter 

svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.  

 

V preteklih letih smo v zavodu že izvedli notranje revizije na področjih plač, izplačil po 

podjemnih pogodbah, popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, javnega naročanja, 

obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračuna DDV, blagajniškega poslovanja, 

pravilnosti knjiženja glavne knjige, povračil stroškov v zvezi z delom in obračuna potnih 

nalogov, prefakturiranja stroškov in s tem povezanih davčnih evidenc, razmejevanja prihodkov 

in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost, vodenja kadrovskih evidenc in personalnih 

map ter izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 

 

V zavodu nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto notranje 

revidiranje zagotavljamo z zunanjimi izvajalci. V letu 2019 smo izvedli revizijo za področje 

davka na dodano vrednost. Med prispelimi ponudbami je bil kot najugodnejši ponudnik izbran 

Državna revizija, Vid Plohl s.p..  

 

Izbrani revizor je na osnovi opravljene notranje revizije podal revizijsko poročilo, iz katerega 

za področje obračuna davka na dodano vrednost izhajajo naslednje sklepne ugotovitve: 

 

 da so notranje kontrole pri evidentiranju, obračunavanju in plačevanju davka na dodano 

vrednost v letu 2019 ustrezno vzpostavljene. Zavod vodi ustrezne davčne evidence 

(DDV-O, evidenca izdanih računov, evidenca prejetih računov), na izdanih računih je 

obračun davka na dodano vrednost ustrezen, odbitek davka na dodano vrednost je 

skladen s prejetimi računi in upoštevajoč izračunan odbitni delež. Na dan 30.11.2019 je 

izkazana pravilna obveznost iz naslova davka na dodano vrednost. 
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6. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 
 

6.1  Zaposlenost 

 

V Zgornjesavinjskem zdravstvenem domu Nazarje je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 72 

sodelavcev, kar je enako kot ob koncu leta 2018. Med zaposlenimi je bilo 10 zaposlenih za 

določen čas in 62 za nedoločen. Nove zaposlitve v letu 2019 so prikazane v tabeli 7.  

 

Tabela 7: Nove zaposlitve v letu 2019 

DELOVNO MESTO ŠTEVILO VZROK ENOTA 

Psiholog 1 
zapolnitev prostega 

delovnega mesta 

dispanzer 

mentalnega 

zdravja 

Zdravnik družinske 

medicine 
2 

zapolnitev prostega 

delovnega mesta 

splošna 

ambulanta 

Zobozdravnik brez 

specializacije z licenco 
1 

pridobitev dodatnega 

programa 

zobozdravstvo 

odraslih 

Zobozdravstvena vzgoja 1 
zapolnitev prostega 

delovnega mesta 

zobozdravstvo 

otrok 

Diplomirana medicinska 

sestra v urgentni 

dejavnosti 

1 
zapolnitev prostega 

delovnega mesta 

mobilna enota 

NMP 

Fizioterapevt III 1 
zapolnitev prostega 

delovnega mesta 
fizioterapija 

 

V zavodu je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 6 zdravnikov in 4 zobozdravniki. V letu 2019 

je ena specializantka končala specializacijo družinske medicine. Na podlagi soglasij sveta 

zavoda smo v letu 2019 zaposlili 6 pripravnikov zdravstvene nege, pripravništvo pa je tudi 

končalo 6 pripravnikov zdravstvene nege. V zavodu so bili na dan 31. 12. 2019 zaposleni 1 

specializant družinske medicine in 3 pripravniki zdravstvene nege.  

 

Število zaposlenih po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 

proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 

št. 3/18) na dan 1. 1. 2020 znaša 67,20 kar je za 2,3 manj kot na dan 1. 1. 2019 ter za 2 nižje od 

načrtovanega v sprejetem Finančnem načrtu za leto 2019. Odstopanje je posledica nižjih 

sredstev ZZZS in ZPIZ ter  nižjih namenskih sredstev. 

 

Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS na dan 31. 12. 2019 znaša 71,15. 

 

Podroben kadrovski načrt po strukturi zaposlenih in virih financiranja je priložen v prilogi 12. 
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6.2  Ostale oblike dela 

 

Za opravljanje določenih nalog zaradi nizkega obsega programa kadrov ni mogoče niti ni 

smotrno zagotavljati preko rednih oblik dela. V letu 2019 smo imeli sklenjenih 18 podjemnih 

pogodb za opravljanje naslednjih dejavnosti: 

  

 okulistika  

 pulmologija  

 psihiatrija  

 logopedija  

 medicina dela, prometa in športa   

 ortodontija 

 zobotehnika 

 zobozdravstvo 

 izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju 

 reševalni prevozi 

 pediatrija 

 diabetologija 

 RTG  

 

Prav tako smo imeli sklenjenih z našimi zaposlenimi 9 podjemnih pogodb po Aneksu št.2 k 

Splošnemu dogovoru za pogodbeno delo 2019 – nagrajevanje zaposlenih v ambulantah 

družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki presegajo 1.895 glavarskih količnikov 

(Aneks št.2 financira ZZZS). 

. 

Strošek podjemnih pogodb je v letu 2019 znašal 85.834,71 EUR. 
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6.3  Dejavnosti zunanjih izvajalcev 

 

V tabeli 8 so navedeni zunanji izvajalci zdravstvenih in podpornih storitev, s katerimi smo v 

poslovnem letu 2019 opravili za več kot 3.000 EUR poslov ter vrednost in vrsta storitev, ki so 

jih opravili.  

 

Tabela 8: Zunanji izvajalci 

IZVAJALEC STORITEV VREDNOST 

David Kramer s.p. dializni-sanitetni prevozi 131.410,68 

Cleaning d.o.o. čiščenje prostorov 58.545,84 

Zobotehnična dejavnost Potočnik zobotehnične storitve 36.153,44 

Helena Pungeršek s.p. ortodontske storitve 36.103,82 

Avtoservis avto Ogris Branimir 

Ogris s.p. 
popravila vozil 34.418,80 

Summit leasing Slovenia d.o.o. najem vozil 29.624,64 

SRC Infonet d.o.o. it podpora 25.695,86 

ZD Celje laboratorijske storitve 24.574,08 

Verdev Pavla s.p. zobotehnične storitve 24.238,92 

Adriatic Slovenica d.d. zavarovanje 18.712,74 

Telekom Slovenije, d.d. telekomunikacije 17.176,05 

NLZOH (Nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano) 
laboratorijske storitve 14.926,06 

JP Komunala Mozirje d.o.o. komunalne storitve 12.791,25 

GOV-IS d.o.o. it podpora 12.382,77 

HTZ Velenje d.o.o. pranje perila 10.652,01 

SwetCom d.o.o. it podpora 9.753,30 

Zobotehnični laboratorij Maja Tešić zobotehnične storitve 9.231,42 

Urednica d.o.o. 
strateško svetovanje s 

področja komuniciranja 
8.540,00 

Pošta Slovenije d.o.o. poštne storitve 7.924,30 

SB Celje laboratorijske storitve 6.294,31 

HIPNOSAN d.o.o. dežurstvo 6.160,00 

Vallogo,mag.A.Vališer s.p. storitev logopeda 5.610,70 

Dr.Karmen Furst nadomeščanje 5.503,07 

PUP Saubermacher d.o.o. odvoz smeti 5.371,20 

Dr.Vasov Diyana s.p. nadomeščanje 4.864,39 

Mollier d.o.o. Celje komunalne storitve 4.854,08 

HTZ Velenje d.o.o. najem kopirnih strojev 4.323,73 

HTZ Velenje d.o.o. tiskanje obrazcev 3.382,67 
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6.4  Izobraževanja, specializacije in pripravništva 

 

Na dan 31. 12. 2019 je bil v zavodu za določen čas zaposlena 1 specializant družinske medicine, 

kar je 3 manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, kateri se pogodba izteče 31.12.2019 in 

s 1.1.2020 odhaja iz Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje.  

 

Na podlagi soglasij sveta zavoda je zavod v letu 2019 za program opravljanja pripravništva s 

področja zdravstvene nege zaposlil 6 pripravnikov. 

 

Vire financiranja specializantov in pripravnikov zagotavlja ZZZS. Specializacij in 

pripravništev v breme zavoda ne izvajamo.  

 

Izobraževanje zaposlenih poteka v skladu s potrebami zavoda in finančnimi zmožnostmi, 

Vključeni so tako zdravstveni kot nezdravstveni sodelavci. Strokovna izobraževanja večinoma 

potekajo izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in kongresov, 

organiziramo pa tudi interna izobraževanja. Pri izbiri tem upoštevamo potrebna znanja in 

kriterije za obnovo licenc. Specializanti se izobražujejo skladno s programom svojih specializacij. 

 

Stroški izobraževanj so v letu 2019 znašali 25.305,16 EUR, od tega 13.947,76 EUR za 

kotizacije, 4.306,66 EUR za šolnine za študij ob delu, 136,88 za nočnine na izobraževanjih, 

3.846,63 EUR za izpite pripravnikov in specializantov ter 3.067,23 za stroške prevoza, dnevnic 

in parkirnin. 

 

 

7. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE 
 

7.1  Poročilo o investicijskih vlaganjih  

 

V letu 2019 smo izvedli investicije v skupni višini 265.207 EUR, od tega 34.423 EUR v 

nepremičnine in 230.784 EUR v opremo. Struktura investicij v opremo je prikazana v tabeli 9. 

 

 

Tabela 9 Investicijska vlaganja v opremo 

VRSTA VREDNOST 

Medicinska oprema 209.984  

Nemedicinska oprema 20.800 

- informacijska tehnologija 1.050 

- drugo 19.750 
                                                                                                                                            (v EUR, brez centov) 

 

 



19 

 

Za financiranje aktivnosti povezanih z gradnjo prizidka k Zdravstveni postaji Nazarje so bili 

občinam ustanoviteljicam v letu 2019 skladno z ustanovitvenimi deleži izdani zahtevki v skupni 

višini 75.900 €. Občina Nazarje je zahtevek z dne 30.6.2019 v višini 5.889,84 € zavrnila z 

obrazložitvijo, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo računa. V tabeli 10 so podani deleži 

posameznih občin ustanoviteljic. 

 

Tabela 10: Delež občin 

 

                                                                                                                                                                 (v EUR) 

 

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 34.423EUR, od tega za 2.542 EUR 

zaradi obnove zobne ordinacije v ZD Nazarje in za 31.882 EUR za sredstva prejeta v 

upravljanje s strani občin ustanoviteljic. Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 

zmanjšala za 23.193 EUR za izknjiženje osnovnega sredstva v pridobivanju; to je izdelava 

projektne dokumentacije podjetja Studio LIST d.o.o. v letih 2009 in 2012, saj smo po posvetu 

s svetovalci Zveze finančnikov, računovodij in revizorjev Slovenije ugotovili, da predmetna 

knjižba ne izpolnjuje pogojev za pripoznavo v knjigovodskih evidencah osnovnega sredstva v 

pridobivanju. Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2019 tako znaša 1.247.327 EUR. 

 

Podrobnejša struktura investicij in viri njihovega financiranja so razvidni iz priloge 13. 

 

 

7.2  Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih 

 

Stroški investicijskega vzdrževanja so v letu 2019 znašali 2.391,00 EUR, izvedena so bila 

manjša inštalacijska in gradbena dela v Zdravstveni postaji Nazarje. 

 

Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2019 dosegli 102.062 EUR, kar je za 9.633 EUR manj 

kot v enakem obdobju predhodnega leta. Med stroški tekočega vzdrževanja najvišji strošek 

predstavljata strošek vzdrževanja službenih vozil 36.745 EUR in strošek vzdrževanja 

računalniške programske opreme 33.833 EUR. 

  

OBČINA DELEŽ 

Mozirje 18.304,80 

Ljubno 12.822,54 

Gornji Grad 12.450,64 

Nazarje 11.779,68 

Rečica ob Savinji 10.061,30 

Luče 7.769,12 

Solčava 2.711,92 
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8. ZAKONSKE PODLAGE 
 

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: 

 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 

58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17), 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 

40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 

– ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 

 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 

107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K, in 49/18), 

 Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi, 

 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS, 

 Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih 

zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17) 

 

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: 

 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 

– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 

RS, št. 71/17 – ZIPRS1819), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 33/11), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 

58/10, 104/10, 104/11 in 86/16), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16, 75/17 in 82/18) 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15 in 75/17), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 

108/13 in 100/15), 
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 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, 46/03), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 

3/18), 

 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 

št. 97/09, 41/12), 

 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, 

št. 7/10, 3/13) 

 Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo 

in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 

2010) 

 

Interni akti zavoda: 

 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

 Statut zavoda 

 Poslovnik o delu sveta zavoda 

 Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,  

 Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem 

mestu, 

 Pravilnik o delovnem času, 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 

 Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti 

 Pravilnik o računovodstvu 

 Pravilnik o blagajniškem poslovanju 

 Pravilnik o popisu 

 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 

 Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Zgornjesavinjskega 

zdravstvenega doma Nazarje 

 Pravilnik Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje o oddaji evidenčnih javnih 

naročil 

 Pravilnik o internih strokovnih nadzorih 
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9. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K 

BILANCI STANJA  
 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev 

po stanju na dan 31 .12. 2019. Pri sestavi bilance stanja smo upoštevali določila Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) Slovenskih 

računovodskih standardov (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 

81/18) in internih aktov. Sredstva in obveznosti do virov sredstev smo uskladili z rednim letnim 

popisom po stanju na dan 31. 12. 2019. Celotna bilanca stanja je priložena v Prilogi 1, Stanje 

in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v Prilogi 6 in Stanje in 

gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v Prilogi 7. 

 

9.1  Sredstva 

 

9.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena  sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: 

 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

003 
Dolgoročne premoženjske 

pravice 
40.652 43.260 106,42 

01 Popravek vrednosti AOP 003 32.094 34.805 108,44 

00-01 
Sedanja vrednost 

neopredmetenih sredstev 
8.558 8.455 98,80 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2019 zaradi nakupov nove programske 

opreme povečala za 2.607 in znaša 43.260 EUR. Popravek vrednosti je oblikovan v višini 

34.805 EUR. Sedanja vrednost znaša tako 8.455 EUR in se ujema s Prilogo 6 - Stanje in gibanje 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Prilogo 13 - Poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 
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Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) 

 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

020 Zemljišča 17.643 17.643 100,00 

021 Zgradbe 1.130.858 1.133.400 100,22 

023 
Nepremičnine v gradnji ali 

izdelavi 
87.595 96.284 109,92 

02 Skupaj AOP 004 1.236.097 1.247.327 100,91 

03 
Popravek vrednosti 

nepremičnin AOP 005 
594.584 612.918 104,85 

02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 641.513 634.409 98,89 

 

Med nepremičninami so izkazane vrednosti zemljišč in zgradb oziroma sredstva zavoda, katerih 

lastnice so občine in jih ima zavod v upravljanju. 

 

Nabavna vrednost nepremičnin na kontu 021 se je v letu 2019 povečala za 2.542 EUR zaradi 

obnove zobne ordinacije v ZD Nazarje ter na dan 31. 12. 2019 znaša 1.133.400 EUR. Stanje na 

kontu 023 nepremičnine v gradnji za prizidek ZP Nazarje se je povečalo za 31.882 EUR za 

sredstva prejeta v upravljanje s strani občin ustanoviteljic ter zmanjšalo za 23.193 EUR za 

izknjiženje osnovnega sredstva v pridobivanju; to je izdelava projektne dokumentacije podjetja 

Studio LIST d.o.o. v letih 2009 in 2012, saj smo po posvetu s svetovalci Zveze finančnikov, 

računovodij in revizorjev Slovenije ugotovili, da predmetna knjižba ne izpolnjuje pogojev za 

pripoznavo v knjigovodskih evidencah osnovnega sredstva v pridobivanju. 

 

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 612.918 EUR, sedanja vrednost pa 634.409. 

 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 

007) 

 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

040 Oprema 1.197.947 1.257.124 104,94 

041 Drobni inventar 211.624 222.246 105,02 

04 Skupaj AOP 006 1.409.571 1.479.370 104,95 

05 
Popravek vrednosti opreme 

AOP 007 
1.232.542 1.146.136 92,99 

04-05 Sedanja vrednost opreme 177.029 333.234 188,23 

 

Med opremo in druga opredmetena osnovna sredstva uvrščamo osnovna sredstva in drobni 

inventar. Sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih in zmanjšana za obračunano 

amortizacijo. Amortizacijo obračunavamo po predpisanih amortizacijskih stopnjah, drobni 

inventar pa skladno z določbami Zakona o računovodstvu odpišemo v višini 100% ob njegovi 

nabavi. Med drobni inventar knjižimo sredstva z življenjsko dobo nad 12 mesecev, katerih 

posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR.  Pri opredmetenih osnovnih 



4 

  

sredstvih upoštevamo sodilo istovrstnosti, kar pomeni, da se med opremo lahko uvrščajo 

osnovna sredstva ne glede na vrednost, ki je lahko večja ali manjša od 500€. 

 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala 

za nove nabave in sredstva prejeta v upravljanje v višini 289.792 EUR in zmanjšala zaradi 

izločitev dotrajane opreme in drobnega inventarja v višini 219.993 EUR. Nabavna vrednost 

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019 tako znaša 1.479.370 

EUR, popravek vrednosti 1.146.136 EUR in sedanja vrednost 333.234 EUR. 

 

Nabavna vrednost vseh neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2019 

skupaj znaša 2.769.957, kar je za 83.637 EUR več kot v enakem obdobju predhodnega leta. 

Popravek vrednosti na dan 31. 12. 2019 znaša 1.793.859 EUR, kar pomeni, da je stopnja 

odpisanosti 64,76%, preostanek vrednosti pa 976.098 EUR. 

 

 

9.1.2 Kratkoročna sredstva  

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) 

 

Denarna sredstva na podračunu na dan 31. 12 .2019 znašajo 222.402,70 EUR.  

 

Stanje je usklajeno z izpisom stanja denarnih sredstev na dan 31. 12. 2019 pri Upravi RS za 

javna plačila, enota Žalec. 

 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 53.445,10 EUR. 

 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta  2018 2019 Indeks 

1200 Kratkoročne terjatve  do kupcev 46.763 56.345 120,49 

129 
Oslabitev vrednosti terjatev do 

kupcev 
2.937 2.900 98,74 

12 SKUPAJ 43.825 53.445 121,95 

 

Največje postavke stanja terjatve do kupcev predstavljajo naslednji partnerji: 

 

v EUR 

Zap.št Naziv  kupca Datum terjatve Datum zapadlosti Znesek 

1. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 31.12.2019 20.01.2020 19.795,99 

2. Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d. 31.12.2019 20.01.2020 14.295,88 

3. BSH HIŠNI APARATI d.o.o.. 31.12.2019 30.01.2020 6.950,95 

4. Generali zavarovalnica d.d. 31.12.2019 20.01.2020 6.170,95 

5. 
Zasebna amb. za spl. med. Furst Karmen dr. 

med. 
31.12.2019 30.01.2020 1.303,05 
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Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2019 predstavlja 1,52% celotnega 

prihodka, kar pomeni, da kupci svoje obveznosti praviloma poravnavajo skladno s pogodbenimi 

roki. 

Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih faktur do zavarovalnic Vzajemna, Triglav in 

Generali iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile v celoti poravnane v 

mesecu januarju 2020. 

 

Vsem kupcem so bili po stanju terjatev na dan 30.11.2019 v potrditev poslani obrazci izpisa 

odprtih postavk (IOP). Obrazci so bili potrjeni oziroma medsebojno usklajeni, nekateri kupci 

pa se nanje niso odzvali. 

 

Dolžnike, ki ne poravnavajo pravočasno svojih obveznost, sproti pisno opominjamo. V kolikor 

obstaja dvom ali spor glede unovčljivosti posamezne terjatve, takšno terjatev ustrezno slabimo.  

 

Če pravice iz naslova posamezne terjatve, določene v prodajni ali kateri drugi pogodbi, 

prenehajo, se izrabijo, ali ugasnejo, takšno terjatev odpišemo in izločimo iz računovodskih 

evidenc. Prav tako odpišemo tudi terjatve manjših vrednosti, pri katerih bi stroški izterjave in 

izvršbe presegli poplačilo. 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 

017) 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019  

33.650,95 EUR.  

 

v EUR 

Konto Vrste terjatev 2018 2019 

140 
Terjatve do neposrednih uporabnikov 

proračuna države 
93,60 168,37 

141 
Terjatve do neposrednih uporabnikov 

proračuna občine 
1.276,91 9.686,52 

142 
Terjatve do posrednih uporabnikov 

proračuna države 
0,00 0,00 

143 
Terjatve do posrednih uporabnikov 

proračuna občine 
234,92 2.515,2 

1440 Terjatve do ZZZS-računi 46.886,42 21.280,86 

 SKUPAJ 48.491,85 33.650,95 
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Seznam uporabnikov enotnega kontnega načrta, do katerih na dan 31. 12. 2019 izkazujemo 

odprte terjatve 

 

                                                                 v EUR 

Zap. št. Naziv  uporabnika Znesek 

1. Ministrstvo za zdravje 140,83 

2. Delovno in socialno sodišče 27,54 

3. Občina Solčava 7.438,44 

4. Občina Rečica ob Savinji 543,40 

5. Občina Mozirje 494,30 

6. Občina Ljubno 346,26 

7. Občina Gornji Grad 336,22 

8. Občina Nazarje 318,10 

9. Občina Luče 209,80 

10. Zdravstveni dom Velenje 1.663,95 

11. JVIZ Mozirje 460,80 

12. Osnovna šola Nazarje 172,80 

13. Lekarna Mozirje 146,05 

14. Osnovna šola Ljubno ob Savinji 57,60 

15. Zgornjesavinjski ZD Nazarje 14,00 

24. ZZZS računi skupaj 21.280,86 

 SKUPAJ 33.650,95 

 

Izkazane terjatve se nanašajo na izdane račune deloma za mesec november in mesec december 

2019 in so bile v večini poravnane v mesecu januarju 2020. 

 

Terjatev do Občine Solčava se nanaša na vplačilo za pokrivanje preteklih izgub. Skupno stanje 

dejanskih vplačil po občinah na dan 31.12.2019 je: 

 

 Ustanovitveni 

Delež  (v %) 

Znesek v EUR Datum računa Plačano dne Stanje vplačil 

na dan  

31.12.2019 

Občina Mozirje 24,117% 96.468,00 € 23.12.2019 Zavrnjen 0,00 € 

Občina Ljubno 16,894% 67.576,00 € 23.12.2019 Zavrnjen 0,00 € 

Občina Gornji 

Grad 

16,404% 65.616,00 € 23.12.2019 Zavrnjen 0,00 € 

Občina Nazarje 15,520% 62.080,00 € 23.12.2019 24.12.2019 62.080,00 € 

Občina Rečica ob 

Savinji 

13,256% 53.024,00 € 23.12.2019 31.12.2019 53.024,00 € 

Občina Luče 10,236% 40.944,00 € 23.12.2019 Zavrnjen 0,00 € 

Občina Solčava 3,573% 14.292,00 € 23.12.2019 30.12.2019 7.292,00 € 

Skupaj 100,000% 400.000,00 €   122.396,00 € 
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Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 779,55 EUR, in sicer: 

 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 307 232 75,57 

174 Terjatve za vstopni DDV 48 105 218,75 

175 Ostale kratkoročne terjatve 55 443 805,45 

17 SKUPAJ 411 780 189,78 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 znašajo 1.515,43 EUR, in sicer: 

 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

1900 Vnaprej plačani stroški DNT 26 26 100,00 

1901 Vnaprej plačani stroški šolnine 2.266 1.360 60,02 

1902 Vnaprej plačani stroški za spletno gostovanje  52 0 / 

1903 Vnaprej plačani stroški za nezgodno zavarovanje zaposlenih 262 129 49,24 

19 SKUPAJ 2.607 1.515 58,11 

 

 

 

9.2  Obveznosti do virov sredstev 

 

9.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znašajo 153.018,77 EUR in se 

nanašajo na: 

- obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2019 v višini 92.740,90 EUR. 

- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač za mesec december 2019 v višini 

32.045,57 EUR 

- obveznosti za plačilo davkov iz naslova plač za mesec december 2019 v višini 19.940,62 

EUR 

- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 8.291,68 EUR. 

 

Navedene kratkoročne obveznosti do zaposlenih so bile poravnane v januarju 2020. 
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Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 157.908 EUR in so se glede 

na preteklo leto zmanjšale za 87.782 EUR oziroma za 35,69%. Zavod se z likvidnostnimi 

težavami sooča že nekaj let, zato zamujamo s poravnavo obveznosti v dogovorjenih plačilnih 

rokih. Posledica so zamudne obresti, ki so v letu 2019 znašale 921,86 EUR. 

v EUR, brez centov 

Neporavnane obveznosti glede na 

zapadlost v (EUR) 

Konto 22 – kratkoročne 

obveznosti do dobaviteljev 

Konto 24 – kratkoročne 

obveznosti do uporabnikov EKN 

Nezapadle obveznosti 106.207 15.181 

Zapadle do 30dni 24.339 9.877 

Zapadle  od 30 do 60dni 17.375 2.624 

Zapadle  od 60 do 120 dni 9.987 0 

Zapadle nad 120 dni 0 0 

SKUPAJ 157.908 27.682 

 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2019 znašajo 46.188 EUR in se 

nanašajo na obveznosti za plačilo prispevkov na bruto plače za mesec december 2019, 

obveznost za DDV za mesec december 2019 ter obveznosti za podjemne pogodbe in premije 

dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za mesec december 2019. Vse navedene 

obveznosti so bile poravnane v januarju 2020. 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

230 Kratkoročne obveznosti za prispevke na bruto plače 29.474 23.455 79,57 

231 Obveznosti za DDV 365 766 209,86 

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11.136 21.967 197,26 

23 SKUPAJ 41.200 46.188 112,11 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(AOP 039) 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 

27.682 EUR in sicer: 

v EUR, brez centov 

Konto Naziv konta 2018 2019 Indeks 

240 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 

države 
333 332 99,70 

241 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov 

proračunov občin 
149 / / 

242 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna 

države 
41.978 12.128 28,89 

243 
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov 

občin 
33.274 15.222 45,78 

24 SKUPAJ 75.736 27.682 36,55 
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Med kratkoročnimi obveznostmi do posrednih uporabnikov proračuna države največje 

obveznosti izkazujemo do Nacionalnega inštituta za javno zdravje v višini 15.715 EUR in 

Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano v višini 11.231 EUR. Kratkoročne 

obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v letu 2019 glede na leto 2018 

zmanjšale za 63,45% kar je posledica višjega kratkoročnega kredita. 

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) 

 

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 400.000,00 EUR. 

 

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2019 po kreditodajalcih in namenih je naslednje: 

 

v EUR, brez centov 

Zap.št Kreditodajalec Namen Znesek obveznosti 

1 Deželna banka Slovenije d.d. Za tekoče poslovanje 330.920 

 

Svet zavoda je soglasje k zadolžitvi podal na 17. redni seji dne 20. 11. 2018. 

 

Svet ustanoviteljic je soglasje k zadolžitvi podal na 18. seji dne 18.12.2018. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja predstavljajo obresti od najetega kratkoročnega kredita 

za december 2019, ki so bile poravnane v januarju 2020 in znašajo  905,86 EUR.  

 

v EUR, brez centov 

Zap.št Kreditodajalec Namen Znesek obveznosti 

1 Deželna banka Slovenije d.d. Obračun obresti za december 2019 906 

 

 

9.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 

 

v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2018 40.318 

+ prejete donacije pravnih oseb za nakup reševalnega vozila + 24.750  

- pokrivanje stroškov amortizacije iz donacijskih sredstev - 12.174 

stanje na dan 31. 12. 2019 52.894 
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Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva  

 

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 

31.12.2019 znaša 1.383.081,69 EUR. 

 

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: 

 

v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek 

stanje na dan 31. 12. 2018 1.165.770 

+ prejeta sredstva za nepremičnine v izgradnji s strani občin ustanoviteljic + 217.312 

stanje na dan 31. 12. 2019 1.383.082 

 

V skladu z določili 37.člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C 

in 114/06 – ZUE) so bili obrazci za uskladitev medsebojnih terjatev in obveznosti za leto 2019 

posredovani vsem občinam ustanoviteljicam. 

 

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki 

 

v EUR, brez centov 

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK 

stanje na dan 31.12.2018 900.023 

+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 111.929 

stanje na dan 31.12.2019 788.094 

 

Presežek  prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša 111.929 EUR, kumulativna izguba na dan 

31. 12. 2019 pa 788.094 EUR. 

 

V skladu z določili 37.člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C 

in 114/06 – ZUE) so bili obrazci za uskladitev medsebojnih terjatev in obveznosti za leto 2019 

posredovani vsem občinam ustanoviteljicam. 
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10.  POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV   
 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je priložen v Prilogi 11. 

 

10.1 Analiza prihodkov 

 

Celotni prihodki so v letu 2019 znašali 3.517.176 EUR in so bili za 2,21% višji od doseženih v 

letu 2018 in 2,2% višji od načrtovanih..  

 

Prihodki iz poslovanja so v letu 2019 predstavljali 95,71%, drugi prihodki 3,86% in 

prevrednotovalni poslovni prihodki 0,42% glede na celotne prihodke za leto 2019. 

 

v EUR, brez centov 

PRIHODKI 
Realizacija 

2018 

FN 

2019 

Realizacija 

2019 

IND 

Real. 2019 / 

FN 2019 

Struktura 

2019 

- iz obveznega zavarovanja 2.593.104 2.632.000 2.496.816 94,86 70,99 

- iz naslova pripravnikov, sekundarijev in 

specializacij 
200.405 150.000 123.011 82,0 3,50 

- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 489.547 511.890 594.955 116,23 16,92 

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih 

storitev, od nadstandardnih storitev, od 

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od 

konvencij    

129.978 120.000 116.707 97,25 3,32 

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 
22.381 22.000 34.894 158,61 0,98 

- finančni prihodki 1 0 3 / / 

- prihodki od prodaje blaga in materiala, 

drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 
5.533 5.500 150.790 2.741,63 4,29 

SKUPAJ PRIHODKI 3.440.948 3.441.390 3.517.176 102,20 100,00 

 

 

 

Med drugimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev največji delež predstavlja 

zaračunavanje stroškov drugim uporabnikom prostorov in opreme zdravstvenih postaj, med 

prihodki od prodaje blaga in materiala, drugimi prihodki in prevrednotovalni prihodki pa prejeta 

plačila občin Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava za pokrivanje izgube iz preteklih let. 

 

 

10.2 Analiza odhodkov 

 

Celotni odhodki so v letu 2019 znašali 3.405.247 EUR in so bili za 3,69% nižji od doseženih v 

letu 2018 in za 1,05% nižji od načrtovanih.  

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,06%, finančni odhodki 0,32%, drugi stroški in 

prevrednotovalni poslovni odhodki pa 0,62%  glede na celotne odhodke za leto 2019. 
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Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 

 

10.2.1 Stroški blaga, materiala in storitev 

 

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2019 znašali 1.119.521 EUR in so bili za 15,0% 

oziroma za 146.038 EUR višji od doseženih v letu 2018. V strukturi odhodkov znaša njihov 

delež 32,87%.  

 

Stroški materiala so v letu 2019 znašali 338.197 EUR in so bili za 0,84% oziroma za 2.852 

EUR nižji od realiziranih v letu 2018. Njihov delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,93 

  

Stroški storitev so v letu 2019 znašali 781.323 EUR in so bili za 23,54% oziroma za 148.889 

EUR višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 22,94%. 

Najbolj so se povišali stroški zaradi zunanje storitve sanitetnih prevozov pacientov in prevoze 

na in z dialize, ki jih od 1.3.2019 dalje za zavod opravlja David Kramer s.p. s katerim je bila 

14.2.2019 sklenjena pogodba št.JN_1/2019.Znesek zunanjih prevozov je v letu 2019 znašal 

131.343 EUR. 

 

V letu 2019 je imel zavod sklenjenih 18 podjemnih pogodb ter 9 podjemnih pogodb z 

zaposlenimi – po Aneksušt.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki določa 

nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki 

presegajo 1.895 glavarinskih količnikov (strošek po Aneksu št.2 financira ZZZS) in 8 pogodb 

z s.p. in d.o.o. zunanjimi izvajalci zdravstvenih storitev, katerih strošek je skupaj znašal 346.931 

EUR. 

 

v EUR, brez centov 

Izvajalci zdravstvenih 

storitev 
Vrste zdravstvenih storitev Strošek v letu 2019 Število izvajalcev 

zunanji izvajalci po podjemnih 

pogodbah 

okulistika, pulmologija, 

psihiatrija, logopedija, medicina 

dela, prometa in športa, 

ortodontija, zobotehnika, 

zobozdravstvo, izvajanje 

strokovnega nadzora v 

laboratoriju, reševalni prevozi, 

pediatrija, diabetologija, RTG 

85.835 18 

zunanji izvajalci s.p. in d.o.o. 
dežurna služba, ortodontija, 

logopedija, zobotehnika 
261.096 8 
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Strošek nezdravstvenih storitev je v letu 2019 znaša 359.513 EUR, pri čemer so bili največji 

partnerji naslednji poslovni subjekti: 

 

v EUR 

Zunanji izvajalci nezdravstvenih 

storitev 
Vrste storitev Strošek v letu 2019 

Število 

zunanjih 

izvajalcev 

Cleaning d.o.o. čiščenje prostorov 58.545,84 1 

Avtoservis avto Ogris 

Branimir Ogris s.p. 
popravila vozil 34.418,80 1 

Summit leasing Slovenia 

d.o.o. 
najem vozil 29.624,64 1 

SRC Infonet d.o.o. it podpora 25.695,86 1 

Adriatic Slovenica d.d. zavarovanje 18.712,74 1 

Telekom Slovenije, d.d. telekomunikacije 17.176,05 1 

JP Komunala Mozirje 

d.o.o. 
komunalne storitve 12.791,25 1 

GOV-IS d.o.o. it podpora 12.382,77 1 

HTZ Velenje d.o.o. pranje perila 10.652,01 1 

SwetCom d.o.o. it podpora 9.753,30 1 

Urednica d.o.o. 
strateško svetovanje s 

področja komuniciranja 
8.540,00 1 

Pošta Slovenije d.o.o. poštne storitve 7.924,30  

PUP Saubermacher d.o.o. odvoz smeti 5.371,20  

Mollier d.o.o. Celje komunalne storitve 4.854,08  

HTZ Velenje d.o.o. najem kopirnih strojev 4.323,73  

HTZ Velenje d.o.o. tiskanje obrazcev 3.382,67  

 

 

10.2.2 Stroški dela 

 

Stroški dela so v letu 2019 znašali 2.166.635 EUR in so bili za 11,58% oziroma za 283.781 

EUR nižji od doseženih v letu 2018. Delež v celotnih odhodkih znaša 63,63%.  

 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2019 je znašalo 74 zaposlenih, in 

se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 3 zaposlene oz. za 3,9%. 

 

V preteklem letu je bilo izplačano 62.741 EUR regresa za letni dopust. 

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 1.748 

delovnih ur, v breme ZZZS 666 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj 

predstavljajo 1,56% obračunanih delovnih ur. 
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10.2.3 Stroški amortizacije 

 

Stroški amortizacije so v letu 2019 znašali 86.986 EUR in so bili za 17,35% oziroma za 12.859 

EUR višji od doseženih v letu 2018 ter za 6.986 EUR višji od načrtovanih. Delež stroškov 

amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,55%.  

 

Amortizacija je bila po predpisanih stopnjah obračunana v znesku 99.160 EUR: 

 

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno storitev znaša 86.986 EUR , 

- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 12.174 EUR. 

 

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in v skladu s 

Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 

sredstev. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z 

dobo koristnosti daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR 

in se v skladu z Zakonom o računovodstvu odpiše v celoti ob nabavi. V letu 2019 je bilo te 

amortizacije za 18.532 EUR. 

 

10.2.4 Drugi stroški 

 

Drugi stroški so bili v letu 2019 obračunani v znesku 20.975 EUR in so predstavljali 0,62% 

vseh odhodkov. Največji med drugimi stroški je prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov v višini 15.516 EUR. 

 

10.2.5 Finančni odhodki 

 

Finančni odhodki so v letu 2019 znašali 10.980 EUR in so predstavljali 0,32% vseh odhodkov. 

Od tega zamudne obresti 922 EUR in obresti za kratkoročno posojilo poslovnih bank 10.055 

EUR. 

 

10.2.6 Drugi odhodki 

 

Drugi odhodki so v letu 2019 znašali 150 EUR. To so bile denarne kazni. 
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11. Poslovni izid 
 

Razlika med prihodki in odhodki  izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 111.929 EUR.  

 

11.1.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov.  

 

V izkazu so ločeno prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. 

Skupaj so prihodki po načelu denarnega toka v letu 2019 znašali 2.799.536 od tega so bili 

prihodki javne službe 2.694.530 EUR, 105.006 EUR pa so znašali prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu.  

 

Odhodki po načelu denarnega toka so v letu 2019 skupaj dosegli 3.585.742 EUR, od tega 

odhodki za izvajanje javne službe 3.454.901 EUR in odhodki za izvajanje prodaje blaga in 

storitev na trgu 130.841 EUR. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in 

odhodki za izvajanje tržne dejavnosti je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe 

in za izvajanje tržne dejavnosti.  

 

V letu 2018 je bil ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 

786.206 EUR. 

 

V letu 2018 je bilo knjiženje po načelu denarnega toka tudi predmet notranje revizije. Izbrani 

revizor je podal revizijsko poročilo, iz katerega za področje evidentiranja poslovnih dogodkov 

na evidenčne konte ter s tem povezan Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

izhajajo naslednje sklepne ugotovitve: 

 

 da je izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka usklajen s podatki iz 

glavne knjige.  

 da so stroški v glavni knjigi pripoznani na podlagi ustreznih knjigovodskih listin in 

plačil 

 da so prihodki v glavni knjigi pripoznani na podlagi ustreznih knjigovodskih listin in 

plačil 

 

Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2019 znaša 64.202 EUR in je za 

184.312 EUR oziroma za 74,17% nižje kot v enakem obdobju predhodnega leta. 

  



16 

  

Likvidnostno stanje zavoda do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN): 

 

v EUR, brez centov 

Neporavnane obveznosti 

glede na zapadlost 

konto 22 – 

kratkoročne 

obveznosti 

do dobaviteljev 

(stanje 31. 12. 2019) 

konto 24 – 

kratkoročne 

obveznosti 

do uporabnikov 

EKN 

(stanje 31. 12. 2019) 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2019 

Skupaj stanje 

na dan 

31.12.2018 

zapadle do 30 dni 24.339 9.877 34.216 42.287 

zapadle od 30 do 60 dni 17.375 2.624 19.999 46.928 

zapadle od 60 do 120 dni 9.987 0 9.987 54.501 

zapadle nad 120 dni 0 0 0 104.797 

Skupaj 51.701 12.501 64.202 248.514 

 

11.1.2 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

 

Zavod na dan 31. 12 2019 izkazuje neto zadolževanje v višini 330.920 EUR. Gre za kratkoročno 

likvidnostno posojilo, najeto pri Deželni banki Slovenije d.d. po pogodbi št. 175/18-KK/CE z 

dne 19.12.2018 v višini 400.000 EUR. Svet zavoda je soglasje k zadolžitvi podal na 17. redni 

seji dne 20.11.2018. Svet ustanoviteljic je soglasje k zadolžitvi podal na 18. seji dne 18.12.2018. 

Zavod je do 31.12.2019 kratkoročni kredit poplačal v višini 69.080 EUR, zato je na dan 

30.12.2019 stanje najetega kredita pri banki 330.920 EUR. 

 

11.1.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 

dejavnosti 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so prihodki in odhodki prikazani ločeno 

za javno službo in tržno dejavnost. 

 

Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost upoštevamo Navodilo Ministrstva 

za zdravje (št.012-11/2010-20 z dne 15.12.2010 in št.024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) in jih 

spremljamo ločeno na ustreznih analitičnih kontih, kot so bili dejansko ustvarjeni. 

 

Razmejevanje odhodkov na javno službo in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi 

razmerja med prihodki iz poslovanja javne službe in tržne dejavnosti (konti skupine 760). 

Navedeno sodilo je bilo uporabljeno za vsako posamezno vrsto odhodkov iz tržne dejavnosti, 

z izjemo:  

 ostalih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, 

 prevrednotovalnih odhodkov od prodaje osnovnih sredstev,  

 finančnih odhodkov,  

 drugih stroškov in drugih odhodkov,  

 

ki so bili v celoti izkazani v dejavnosti javne službe. 
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Največ prihodkov na področju tržne dejavnosti je bilo v letu 2019 ustvarjenih v dejavnostih 

medicine dela, 35.057 EUR, laboratorij, 29.950 EUR in cepljenja, 18.861 EUR. 

 

v EUR, brez centov 

 Leto 2018 Leto 2019 

 Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid 

Javna služba 3.329.963 3.422.764 -92.801 3.406.854 3.293.555 113.299 

Tržna 

dejavnost 
110.985 112.983 -1.998 110.322 111.692 -1.370 

Skupaj zavod 3.440.948 3.535.747 -94.799 3.517.176 3.405.247 111.929 

 

 

Fiskalno pravilo:  

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zavod za leto 2019 izkazuje 

presežek odhodkov nad prihodki v višini 786.206 EUR, zato ni podlage za izračun presežka po 

fiskalnem pravilu.  

 

Zap. 

št. 

Skupina 

kontov 

Oznaka 

za AOP 

v 

obrazcu 

Naziv konta 2019 2018 

1 71,72,73,74,78 401 Prihodki po denarnem toku 2.799.536 3.442.911 

2 40,41,42 437 Odhodki po denarnem toku 3.585.742 3.510.936 

3  485/486 Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2) -786.206 -68.025 

4 75 500 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0 0 

5 50 550 Zadolževanje 550.000 150000 

6 44 512 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 0 

7 55 560 Odplačila dolga 219.080 150.000 

8  572/573 Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjašanje 

sredstev na računih 

-455.286 -68.025 

9  572 Presežek X (=povečanje sredstev na računih) -455.286 -68.025 

10 R2 34 Kratkoročne obveznosti in PČR 716.622 735.394 

11 96,97 054,055 Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne 

obveznosti 

0 0 

12 980-(00 do 05) 056-(002-

003+004-

005+006-

007) 

Neporabljena sredstva za investicije 406.983 378.988 

13   Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718 -1.578.891 -1.182.407 
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12. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Cilj Zgornjesavinjskega ZD Nazarje ostaja uravnoteženo poslovanje, ki je v letu 2019 bil sicer 

dosežen, vendar je iz naslova tekočega poslovanja zavod kljub vsemu ustvaril negativni 

rezultat. Zavod je uspel vse programe realizirati zgolj v višini 72%, predvsem zaradi kadrovskih 

težav. Ukinjena sta bila programa pulmologije in rentgena, ki nista prinašala pozitivnih 

učinkov. Zaradi kadrovskih težav je ostal nerealiziran program zobozdravstva. Kljub temu pa 

so prihodki presegli načrtovane za 102,8% na račun prihodkov iz naslova pokrivanja izgub s 

strani ustanoviteljev. 

 

V drugi polovici leta 2018 je zavod sicer pristopil k pripravi Sanacijskega načrta, ki v letu 2019 

ni bil v celoti izveden (73%), delno pa so se pozitivni rezultati že pokazali, predvsem z vidika 

izboljšanja organizacije dela in posledično znižanja stroškov. Za zagotovitev stabilnega in 

uravnoteženega poslovanja bo potrebno aktivnosti v l.2020 pospešiti in okrepiti. 

 

Nazarje, 27. 02. 2019 

 

 

 

Božena Herzog 

v.d. direktorja 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-0010/2020 
Datum:  8. 06. 2020 
 
K _12_. točki 
 
PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-
1) 
 

2. Zadeva: USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE 
 

PREDLAGATELJ: Iršič Boštjan, Cesta v Loke 9, Mozirje 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev:  
 
Zadeva je bila obravnavana že na 4. seji odbora v oktobru 2019 in na občinskemu svetu, kjer je 
bil sprejet sklep: 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s predlogom idejne zasnove projekta in 
ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v ocenjeni 
velikosti 1200m2 za gradnjo gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za 
40 let. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 

Predlagatelj je v začetku maja podal predlog (priloga), kjer navaja, da bi bil prvotno zastavljen 
projekt v realnem času in trenutni situaciji absolutno nerentabilen in predlaga temeljito obnovo 
obstoječega objekta z zunanjo ureditvijo. 
Odbor za gospodarske dejavnosti se je dne 29.4.2020 na terenu seznanil z ogledom trenutnega 
stanja in dejstvi, ki se dotikajo lokacije, okolice in samega objekta, ki jih je potrebno 
upoštevati, in izvajati, da bo prostor atraktiven in bo hkrati služil javnemu servisu (WC). Odbor 
se je  strinjal z načrtovanimi ukrepi. 
Glede na to, da se za objekt pridobiva dokumentacija, potrebna za legalizacijo in adaptacijo, in 
gre za spremembo od prvotno zastavljenega projekta, se z novimi dejstvi seznani občinski svet. 
Glede na sproščanje ukrepov in ponovno oživitvijo turizma se pričakuje povečan obisk Gaja, 
vsled temu želi predlagatelj čimprej začeti z obnovitveno- adaptacijskimi deli na objektu. 
Dokumentacija (vris objekta) je potrjena na geodetski upravi, pravnomočna, tako, da se lahko  
pripravlja predlog za legalizacijo objekta. 
Pogodba o podelitvi stavbne pravice se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), ki določa medsebojna razmerja, 
tako finančna kot tudi ostala, vezana na lokacijo in ostale zahteve in vplive na okolico. 
(usklajeno z lokalno skupnostjo, ribiškemu društvu in EHD gaj Mozirje). Predlog pogodbe je v 
usklajevanju. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2479
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


S podelitvijo stavbne pravice se uredi območje, ki je namenjeno BT (bivalni turizem)- turistični 
in gostinski dejavnost, kar je absolutna prioriteta, ki pritiče lokaciji. 
Predlagamo, da se pogodba o podelitvi stavbne pravice sklene za dobo 40. let. Podrobna 
določila se uskladijo v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice, ko bodo poznani stroški 
investiranja. 
 
Sklep odbora: 

1. Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu 
Občine Mozirje, da se strinja  z ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču parc. št. 
692/44 k.o. Mozirje v približni velikosti 1200m2 za gradnjo gostinsko turističnega 
objekta. Stavbna pravica se sklene za dobo 40. let. 

2. Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu 
Občine Mozirje da se strinja z minimalno ceno kot nadomestilo za stavbno pravico 
v višini 200 EUR/mesec 

3. Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu 
Občine Mozirje da se strinja, da po preteku stavbne pravice lastnik nepremičnine 
nima do imetnika stavbne pravice nikakršnih obveznosti. 

4. Ta sklep nadomešča sklep občinskega sveta, sprejet na 6.seji dne 22.10.2020 pod 
točko obravnave 8b. 

 
Predlog sklepa občinskemu svetu: 
 

1. Občinski svet Občine Mozirje, da se strinja  z ustanovitvijo stavbne pravice na 
zemljišču parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v približni velikosti 1200m2 za gradnjo 
gostinsko turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za dobo 40. let. 

2. Občinski svet Občine Mozirje da se strinja z minimalno ceno kot nadomestilo za 
stavbno pravico v višini 200 EUR/mesec 

3. Občinski svet Občine Mozirje da se strinja, da po preteku stavbne pravice lastnik 
nepremičnine nima do imetnika stavbne pravice nikakršnih obveznosti. 

4. Ta sklep nadomešča sklep občinskega sveta, sprejet na 6.seji dne 22.10.2020 pod 
točko obravnave 8b 

 
 
Priloga: 

 
- Dopis predlagatelja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Občina Mozirje 

Šmihelska cesta 2 

3330 Mozirje         Mozirje, 4. 5. 2020 

 

Boštjan Iršič 

Cesta v Loke 9 

3330 Mozirje 

 

SPREMEMBA IDEJNE ZASNOVE GOSTINSKEGA OBJEKTA 

 

Dne 1. 10. 2019 je bil občinskemu svetu občine Mozirje predstavljen projekt gradnje novega 
gostinskega objekta z namenom podelitve stavbne pravice na parceli št. 692/44, ki je v lasti 
Občine Mozirje. Sprejeta je bila odločitev, da se stavbna pravica na omenjenem zemljišču 
podeli za obdobje 40 let. 

Glede na trenutno stanje in razmere v gostinstvu ugotavljam, da je obseg planirane gradnje 
predimenzioniran in so s tem stroški le-tega nevzdržni. Občini, kot lastniku zemljišča, sem 
predlagal, da se izvede postopek legalizacije obstoječega objekta ter adaptacija le-tega. Dne 29. 
4. 2020 se je na mestu trenutnega objekta v postopku legalizacije sestal odbor za gospodarske 
dejavnosti, ki mu je bil predstavljen plan prenove, s katerim so v celoti soglašali. 

Stavbna pravica je na občinskem svetu že bila predstavljena. Z odborom za gospodarske 
dejavnosti smo dne 29. 4. 2020 določili vrednost letne obveznosti uporabe zemljišča. 
Dogovorili smo se, da znaša mesečna obveznost najema 200,00 € oziroma 2400,00 € na leto, 
plačilo pa se deloma oziroma v celoti upraviči kot nadomestilo za urejanje okolice ter nudenja 
sanitarij v javno rabo. 

Kot lastnik novega gostinskega objekta predlagam občini Mozirje, da po končanem postopku 
legalizacije pokrijem vse nastale stroške le-te. Kot dober gospodar nameravam skrbeti tako za 
ožjo kot tudi širšo okolico objekta, saj se objekt nahaja na neposrednem vhodu v Mozirski gaj 
in s tem daje prvi vtis vsem obiskovalcem. Prav tako sem pripravljen pristopiti k organizaciji 
prireditev, ki se lahko odvijajo na tem prostoru. V prihodnje smo že dogovorjeni za izvedbo 
Malega maratona Mozirja, skupaj z ostalimi ponudniki turističnih ter gostinskih dejavnosti pa 
se dogovarjamo o izpeljavi silvestrovanja na območju parkirišč pred samim objektom. 

Ob zagotavljanju vsega omenjenega bodo seveda nastajali precejšnji stroški. Občini Mozirje 
predlagam, da v luči dobrega sodelovanja ter zagotavljanja lepše prihodnosti na tem območju, 
plačilo obveznosti stavbne pravice v celoti upošteva kot nadomestilo zagotavljanja vsega 
naštetega. 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:032-0010/2020 
Datum: 05.06.2020 
 
K 13. 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.  

V izdelavi je sedaj PZI dokumentacija št. 14865, ter usklajevanje le te. 

Trenutno so v teku pridobivanja mnenj s strani nosilcev urejanja prostora in pridobivanje 
služnosti s strani lastnikov parcel. Od 75 služnostnih pogodb je trenutno podpisanih 22. 
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From: Marko <marko.presecnik@gmail.com>  
Sent: Sunday, April 19, 2020 9:46 AM 
To: zupan@mozirje.si; Jaka Vačovnik <jaka.vacovnik@mozirje.si>; ivo.glusic@mozirje.si 
Cc: alenka.brezovnik@amis.net; Borut Repše <borut@repse-consulting.com>; 
bostjan.golicnik@gmail.com; copar@siol.net; damjan.kocjanc@gmail.com; jelen.joze@gmail.com; 
lilijana.rakun@gmail.com; markmolnar87@gmail.com; peter.goltnik@telemach.net; 
tanja.zupan1@gmail.com; urska.car@gov.si; zmavc.nina@gmail.com 
Subject: OS Mozirje 
 
Pozdravljeni. 
 
Glede na to, da OS še nekaj časa ne bo, v svojem imenu in imenu svetnikov SLS na vas naslavljam 
nekaj vprašanj in opazk. 
 
Kaj se dogaja s projektom kolesarskih poti ?  
Projekt je na Direkciji za vode v pogojih/soglasju. 
Ali je rešeno vprašanje selitve VDC v nove prostore na Tratah ?  
Se rešuje med vodstvom VDC in trenutnim najemodajalcem. Vse informacije daje direktorica zavoda.  
Kaj se dogaja s projektom optike v naši Občini ?  
Projekt je v domeni TELEKOMA, v tem tednu pričakujemo pogodbo in projekt za izdajo soglasja. 
Kako je s projektom Letošč ?  
Projekt je izvedljiv s kohezijo. Trenutno se izvaja še pregled obstoječe dokumentacije in morebitne 
potrebne spremembe. V tem letu se izvaja vodovod Žekarc- Dreža- Brezje, ki je deficitarno območje. 
Pri megalomanskem projektu ZD Nazarje ste bili vsi tako zagreti, dejansko pa je celotni izplen tega 
projekta plačan projekt, ki ga lahko jutri vržete v smeti, vodovod pa je za skoraj celo dolino eden 
prednostnih projektov.  
Kako je bil kdo zagret pri projektu ZD Nazarje…stvar osebnega dojemanja projekta, verjetno bi bilo 
potrebno vprašati še koga drugega, da pa je bilo nujno potrebno ukrepanje pa se najbrž vsi strinjamo. 
Zadeva je bila predstavljena na občinskemu svetu.  
Strinjamo se, da bo vodovod potreben obnove, vemo pa tudi, koliko bo stal in kako se ga edino lahko 
spelje, če seveda govorimo o zastavljeni varianti. 
Ali imamo poplavno študijo širitve novega zazidalnega področja v Lokah, kajti na Piso sem zasledil, da 
se je novo pozidalno področje povečalo za več kot 3× od prvotnega ?  
Za novi OPPN v Lokah so pridobljena VSA potrebna dovoljenja in soglasja. Obseg je definiran z OPPN. 
Zakaj imam občutek, da smo v občini zaspali, vsi projekti, ki bi se naj odvijali v prihodnje so projekti 
države, mi pa naše samo prelagamo ?  
Realizacija projektov je vezana na proračun, ki ga potrdi občinski svet. 
Kar se tiče projektne dokumentacije potrebe, že izdelani projekti in pridobljena gr. dovoljenja: 
Želje občine:  
 

mailto:marko.presecnik@gmail.com
mailto:zupan@mozirje.si
mailto:jaka.vacovnik@mozirje.si
mailto:ivo.glusic@mozirje.si
mailto:alenka.brezovnik@amis.net
mailto:borut@repse-consulting.com
mailto:bostjan.golicnik@gmail.com
mailto:copar@siol.net
mailto:damjan.kocjanc@gmail.com
mailto:jelen.joze@gmail.com
mailto:lilijana.rakun@gmail.com
mailto:markmolnar87@gmail.com
mailto:peter.goltnik@telemach.net
mailto:tanja.zupan1@gmail.com
mailto:urska.car@gov.si
mailto:zmavc.nina@gmail.com


       
       
      LETO OPOMBA (stopnja 

pripravljenosti projekta za 
izvedbo)       2020 2021 2022 

Nosilec 
projekta 

/ 
Investitor 

Vrsta investicije 
(npr. čistilna 

naprava, vrtec, 
cesta …) 

Vrednost 
investicije  Vrednost investicije po letih 

  

OBČINA 
MOZIRJE 

GRADNJA-PRIZIDEK 
KULTURNEGA 
DOMA MOZIRJE 1.500.000 150.000 675.000 675.000 

Oddana vloga na EKO sklad, lastna 
sredstva in sredstva Ministrstva za 
kulturo (kulturni euro). Pridobljena 
vsa potrebna soglasja in gradbeno 
dovoljenje. 

OBČINA 
MOZIRJE 

ČIŠČENJE ODPADNIH 
VODA V POVODJU 
SAVINJE (ČISTILNA 
NAPRAVA, IN 
DOGRADITVE 
MANJKAJOČE 
KANALIZACIJE) 6.900.000 4.520.000 2.380.000   

Projekt zajema obnovo in 
dograditev skupne čistilne naprava 
(Mozirje, Nazarje, Rečica) in 
izgradnjo kanalizacije.Pridobljena 
vsa potrebna soglasja in gradbena 
dovoljenja. Projekt je prijavljen na 
kohezijo in čakamo na sklep. Lastna 
sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

GRADNJA ŠPORTNIH 
IGRIŠČ PRI OSNOVNI 
ŠOLI MOZIRJE 380000 100.000 280.000   

Izgradnja atletske steze, izgradnja 
manjkajočih igrišč (košarka, 
odbojka, pumtrack). Dela se izvajajo 
kot dela v javno korist! (ni 
gradbenega dovoljenja). Lastna 
sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

DRŽAVNA 
KOLESARSKA 
POVEZAVA R3, R8 
DOBRNA MOZIRJE 1800000 100.000 1.000.000 800.000 

Izdelan projekt kolesarske steze. 
Gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
Trenutno v fazi pridobivanja 
soglasij.Lastna sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

IZGRADNJA 
PARKIRIŠČA PRED 
VARSTVENO 
DELOVNEM CENTRU 
IN BIVALNO ENOTO 185000 15.000 170.000   

Zgrajen je VDC Mozirske trate. 
Potrebna je izgradnja parkirišča. 
Pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Financiranje: lastna sredstva in 
država 

OBČINA 
MOZIRJE 

UREDITEV 
HUDOURNIKA IN 
PARKIRIŠČA TRŠKO 
JEDRO MOZIRJE 150000 50.000 100.000   

ureditev parkirišča in potoka ob 
parkirišču v trškem jedru Mozirja. 
Pridobljena vsa soglasja in izdelan 
projekt. Lastna sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

IZGRADNJA CESTE I. 
in IV. PODROŽNIK 
MOZIRJE 149000 49.000 100.000   

Izgradnja ceste 1. in 4 v Podrožniku 
Mozirje. Izdelan projekt skladno z 
OPPN. Dela se izvajajo kot dela v 
javno korist.Financiranje: lastna 
sredstva in država 

OBČINA 
MOZIRJE 

LOKALNA CESTA 
MOZIRJE-VRHE-
TRNAVČE(MLEČNA 
CESTA) 450000   150.000 250.000 

Modernizacija povezovalne ceste 
Mozirje- Rečica. Cesta ne ustreza 
potrebnim tehničnim 
karakteristikam zaradi povečanega 



 
Ali imamo v novih razpisih kot pogoj tudi bančne garancije za garancijske dobe ali še zmeraj 
zahtevamo samo menice ?  
Zavarovanja in način so definirana v Uredbi o finančnih zavarovanjih, kjer so priporočila glede vrste 
zavarovanja. 
Kdaj bomo uredili majhne sanacije kot so popravilo granitnih plošč pri kulturnem domu, fuge ob 
granitnih kockah na trgu, oblogo NOVEGA!!!!! mostu pri cerkvi, .... na dovozu na Hofbauverjevo ulico 
par tlakovcev že pleše, fuge kock pa so čisto uničene.  
Kulturni dom: pridobivanje gradbenega dovoljenj v zaključni fazi, pričakujemo sofinanciranje države 
in takrat v sklopu gradnje popravke na obstoječem delu (temu primerna razpisana dokumentacija in 
praviloma nižje cene). Odletele ploščice bomo v kratkem sanirali, je pa dejstvo, da bo potrebna 
kompletna zamenjava v doglednem času. Opaž: pri požigu lipe smo pridobili zahteve pristojnih 
soglasodajalcev, ki so narekovali precej drage posege. Bili smo v kontaktu z dvigalom, ki bi ga koristili 

tovornega prometa. Lastna 
sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

LOKALNA CESTA 
MOZIRJE- ŠOŠTANJ- 
BELE VODE L=6895m 952000 60.000 400.000 492.000 

Modernizacija povezovalne ceste 
Mozirje- Šoštanj. Cesta ne ustreza 
potrebnim tehničnim 
karakteristikam zaradi povečanega 
tovornega prometa. Lastna 
sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

DOGRADNJA 
VODOVODOV 120000 30.000 90.000   

nezahteven objekt- izgradnja 
vodovoda do Kampa Gozdna šola in 
dela naselja Brezje 

OBČINA 
MOZIRJE 

MOST KOLOVRAT 
MOZIRJE 110000 30.000 80.000   

Obnova mostu in navezovalne ceste 
za ureditev poplavne varnosti. 
Izdelan projekt in pridobljena vsa 
soglasja. Dela so v teku. Izvedba del 
v javno korist. Lastna sredstva, 
država 

OBČINA 
MOZIRJE 

MOST LEPA NJIVA 
NA LOKALNI CESTI 
MOZIRJE- BELE 
VODE 48000   48.000   

Obnova mostu in navezovalne ceste 
za ureditev poplavne varnosti. 
Izdelan projekt in pridobljena vsa 
soglasja. Lastna sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

IZGRADNJA CESTE 
MOZIRSKE LAVE 120.000 60.000 60.000   

Izdelan projekt in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Lastna 
sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

IZGRADNJA 
KNJIŽNICE IN 
UČILNIC ŠOLA 
MOZIRJE 250.000 150.000 100.000   

Izgradnja knjižnice- dveh učilnic, 
preureditev prostorov in ureditev 
večnamenskega prostora. Projekt 
izdelan. Pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Lastna sredstva, država 

OBČINA 
MOZIRJE 

UREDITEV KMEČKE 
TRŽNICE IN 
PARKIRIŠČ 130.000   65.000 65.000 

Projektna ocena. Projekt v izdelavi. 
Namen: ureditev prostora za 
postavitev avtomatov za domače 
lokalne pridelovalce hrane. 

              
Skupaj investicije 5.314.000 5.698.000 2.217.000   

  
13.244.00

0    Cene z DDV 



pri posegu in hkrati še pri sanaciji opaža. Po ogledu na terenu (Lipa) smo se odločili počakati na odziv 
drevesa pomladi, kjer se pokaže velikost poškodb. Glede na to, da je lipa ozelenela, je ne smemo in je 
ne bomo rušili. Za saniranje opaža bomo poiskali najugodnejšo kombinacijo. Fuge granitnih kock 
bomo obnovili. 
Most pri cerkvi: zadeva se ureja (dobavitelj lesa bo pripravil primeren les, ki bo bolj odporen kar se 
tiče zvijanja) 
Ne morem zahtevati, lahko pa priporočim, da vgradite pred "ležečega policaja" na vhodu 
povezovalne ceste med Šmihelsko in trgom še linijski požiralnik, ker se bojim, da bomo s to izvedbo 
problem vode le prestavili par metrov niže ne pa ga tudi rešili. Vgradila se je dodatna rešetka.  
Za zmanjšanje dotoka vode so bili izvedeni tudi ukrepi na cesti Podrožnik, kjer se je del vode 
preusmeril v odprti kanal in tako zmanjšali dotok vode v križišče. Kar se tiče uvoza na parcelo št. 
350/2(Malinič), bo višina uvoza enaka višini pločnika uvoza na parcelo 349/5 (Cesar)-(poševen 
pločnik), tako da ne bo predstavljalo kakršnega koli poslabšanja preliva vode. Ob vsem tem pa se 
moramo zavedati, da ni noben objekt projektiran za primer naravne nesreče, kot je bila toča, ki z 
listjem zamaši odtoke in posledično pač ustvari tokove, ki so praviloma nepredvidljivi. Zato se takšne 
situacije obravnavajo kot "naravne nesreče". S tem ukrepom bomo preprečili, ob naravni nesreči pa 
vsaj omilili ogroženost trškega jedra. Edini način je, da vodo preusmerimo proti centralnemu 
odvodniku Lave. 
Pri izvajanju projektov me najbolj moti aroganca, češ saj je projekt narisala "država" in to je za nas 
zaključeno. To se dogaja na vseh projektih (Šmihelska, ta uvoz na povezovalno cesto, kolesarska pot, 
...). Kot dober gospodar, pa je potrebno gledati na potrebe prebivalcev in na naše želje.  
Se absolutno strinjamo in to tudi počnemo. Zato projekte korigiramo čimprej, ko se pokaže, da je 
razhajanje pri projektiranih vrednostih in tistih, ki se dejansko pokažejo. Kar se tiče kolesarske smo že 
večkrat povedali, da je zadeva bila požegnana od svetnikov in je začrtana v prostorskih aktih. Sedaj se 
je treba vprašati kdo koga…. 
Glede na trenutno stanje turizma, ko bomo morali izgleda dopuste preživljati v naši domovini, upam, 
da naš TIC dela z polno paro, kajti imamo eno redkih priložnosti, da našo dolino pokažemo širši 
Sloveniji.  
Enako tudi mi vsi. Ustanovili smo ga s tem namenom. 
Veseli me, da ste končno objavili krizno telefonsko številko za prebivalce, kar bi moralo biti 
samoumevno takoj po pojavu virusa.  
Na spletni strani občine se ažurirajo  aktualne teme okoli COVID 19. Regijski štab je v vsakodnevnem 
kontaktu z Občinskimi službami in ima mobilne telefonske številke župana, občine in civilne zaščite od 
1. dneva razglasitve epidemije. Kar se tiče te teme so vsi lahko vprašali, veliko klicev je bilo, vsi so 
dobili odgovore. Za 99% odstotkov vprašanj ni bila pristojna CZ oz. občina. Primerno se je v takih 
situacijah odzivati dejanskemu stanju primerno, da se ne povzroči dodatna neprimerna panika in 
usmerjanje energije v prazno! 
Namesto, da nas skrbi kaj bo, ce ne podelimo občinskih nagrad, nas bi morala skrbeti prihodnost naše 
občine.  
Se strinjamo in to tudi počnemo. Vsako delo je sestavek misli, besede in dejanja, vmes še kaj 
pogrešimo… kdor je brez greha naj prvi vrže kamen… Primerno pa je delu tudi priznanje, to čisto po 
človeško gledano….. Sicer pa ostaja in bo ostalo: veliko je potreb, takšnih in drugačnih, vsak ima svoje 
»nujne zadeve«, vse skupaj pa se v demokraciji rešuje z javno obravnavo in v okviru mogočega. 
 
Upam, da smo vsaj kakšno zadevo pojasnili…  
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