
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 10.7.2020 
Številka: 032-0003/2020 
 
 
 

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 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 21.7.2020, ob 17.00 uri, 

v sejni dvorani Občine Mozirje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 16.6.2020, 

priloga 
2. Realizacija proračuna januar - junij  2020;  - poročilo (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
3. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Mozirje – prva 

obravnava (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, Ivo Glušič) 
4. Pravilnik o najemu tržnega prostora pri TIC Mozirje (poročevalec: Jaka Vačovnik) 
5. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča (poročevalec: SOU Velenje, 

Jože Sinur) 
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 

 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava: Ivo Glušič, Jaka Vačovnik 
- predstavniki  tiska  

 



TOČKA  1 
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 10. redne seje 

 

ZAPISNIK 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  16.6.2020. 

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, MARK MOLNAR 

 

Opravičeno odsotni:  mag. DAMJAN KOCJANC 

 

Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JANEZ JANKO  - občinska uprava 

Mag. BOŽENA HERZOG – JZ ZG ZD Nazarje, JANEZ PIRNAT – 

nadzorni odbor,  Savinjske novice. 
 

Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 

Navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta. 
 

 

S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje 

Občinskega sveta Občine Mozirje. Dodatnih predlogov ni bilo. 

 

Tako je bil sprejet 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 vodo (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

- odvajanja komunalne odpadne vode (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

- čiščenja komunalne odpadne vode (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

- zbiranja komunalnih odpadkov (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

4. Soglasje k finančnemu najemu vozil JP Komunala Mozirje (poročevalec: Andrej Kladnik) 

5. Sklep o predlogu programa športa v Občini Mozirje za leto 2020, (poročevalec: Janez Janko) 

6. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2020, (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, (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, (poročevalec: Jože Sinur, MOV) 

14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 

SKLEP: 

Občinski svet sprejme dnevni red 10. 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 9. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 

18.2.2020 

 

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, 18.2.2020. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2019 

 

Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: 

• Izpostavil je pravno podlago, ki je bila uporabljena pri pripravi zaključnega računa za leto 

2019 (našteta v preambuli odloka). 

• Glede glavnih ciljev, je bilo izpostavljeno naslednje: 

- 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) 

• Prihodki so izstopali od planiranih vrednosti pri: 

1. kapitalskih prihodkih, ki so bili doseženi le 83% zaradi zmanjšanega obsega prodaje 

občinskih zemljišč in  

2. transfernih prihodkih, ki so bili večji za 28% od planiranih vrednosti, zaradi več 

odobrenih sredstev RS za sanacijo javne infrastrukture po preteklih neurjih 

• Dolg zapadlih obveznosti do dobaviteljev je z koncem lata padel na 0 EUR, s čemer so bila 

dosežena večletna prizadevanja po normalni likvidnosti. 

 

V krajši razpravi je bilo predlagano naslednje: 

1. da so večletna prizadevanja obrodila pozitiven premik v izvrševanju proračun, da občina 

lahko plačuje svoje obveznosti na valuto in nima več zapadlih obveznosti do svojih 

dobaviteljev, 

2. da je odlok primeren za sprejem v skladu 76. členom poslovnika, ki omogoča dve obravnavi 

na isti seji, 

3. da je odlok primeren na sprejem na Občinskem svetu Občine Mozirje. 
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V nadaljevanju so bil sprejeti naslednji  

SKLEPI: 

1. Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje 

za leto 2019 v predlagani obliki in vsebini  - prva obravnava. 

2. Občinski svet Občine Mozirje, v skladu z 76. členom poslovnika, na isti seji opravi tudi 

drugo glasovanje. 

3. Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje 

za leto 2019 v predlagani obliki in vsebini  - druga obravnava. 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 

 

Potrditev Elaboratov o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe 

- oskrbe s pitno vodo (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

- odvajanja komunalne odpadne vode (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

- čiščenja komunalne odpadne vode (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

- zbiranja komunalnih odpadkov (poročevalec JP Komunala Mozirje) 

 

Uvodno obrazložitev sta podala predstavnika JP Komunala Mozirje Andrej Ermenc in Andrej 

Kladnik: 

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 

 

Razprava: 

V živahni razpravi je bilo izpostavljeno naslednje: 

Mark Molnar: 

Izsuševanje blata na CČN, kdaj bo, do kakšne suhosti, kako bo vplivalo to na ceno? 

Mag. Peter Goltnik: 

Omrežnina, zakaj se spreminja, kakšna bo ob koncu investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda, kakšna bo v primeru obnove vodovodnega sistema Letošč? 

Marko Presečnik: 

Verjetno se amortizacija delno obnovljene CČN še ne obračunava, kdaj se bo, kakšen bo dvig 

cen? Kako bo izsuševanje blata vplivalo na ceno ? 

 Andrej Ermenc: 

Izsuševanje blata je predvideno v fazi2 obnove CČN, ki je v izvajanju. Suhost se bo povečala 

za cca 30%, kar pomeni za ta obseg manjše količine blata in posledično stroškov. 

Amortizacija na CČN se še ne obračunava. 

 

V nadaljevanju so bil sprejeti naslednji  
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SKLEPI: 

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 1.8.2020 dalje. 
 

Sklep št. 3:  

Cene se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin, pri čemer se objavi cena za vodomer 

DN20. 
 

 Sklep št. 4  

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. 5:  

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 1.8.2020 dalje.  
 

Sklep št. 6:  

Nova cena prične veljati, ko jo potrdi Občinski svet Občine Mozirje in Občinski svet 

Občine Rečica ob Savinji.  
 

Sklep št. 7:  

Nova cena se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 

 

K 4. točki dnevnega reda 

 

Soglasje k finančnemu najemu vozil JP Komunala Mozirje  

 

Uvodno obrazložitev je podal  direktor JP Komunala Mozirje Andrej Kladnik: 

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 JP Komunala  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. 

Razprava: 

Mag. Peter Goltnik: 

Zakaj ravni finančni leasing, lahko bi bil operativni leasing ali kredit? 
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Jože Jelen: 

Za kakšne avtomobile gre? 

Andrej Kladnik: 

To so avtomobili za prevoz moštva, krafter. 

Trenutno je finančni leasing cenejši od kredita. Operativni leasing pa ne pride v poštev, ker je 

vozilo predelano in ga ob koncu najema ni mogoče vrniti. 

 

V nadaljevanju je bil sprejet naslednji  

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje, daje soglasje k finančnemu najemu v vlogi navedenih 

tovornih vozil. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda 

 
Sklep o predlogu programa športa v Občini Mozirje za leto 2020 

 

Uvodno obrazložitev je podal  Janez Janko: 

V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur. list 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 razdelitev: 
   

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% 
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Razprava: 

Mag. Peter Goltnik: 

V bodoče kaže razmišljati o spremembi razpisnih pogojev. Imamo primer, ko društvo nima 

sedeža v Mozirju, aktivnosti pa se izvajajo naši občani na tem območju. 

Jože Jelen: 

Glede na obseg društvenih aktivnosti v Mozirju, predlaga za proračun 2021 vsaj 15% povečanje 

sredstev za šport. 

Mag. Borut Repše: 

Prav bi bilo, da se zneski, ki jih dobijo posamezna društva tudi objavijo. V nadaljevanju podpre 

razmislek o spremembi razpisnih pravil. 

Lilijana Rakun: 

Soliden primer takih razpisov je za humanitarna društva. 

Janez Janko: 

Odg: Trenutno so postavljena t.i. olimpijska pravila. V nadaljevanju je prebral zneske, ki so jih 

prejela posamezna društva v letih 2018 in 2019. 

 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Mozirje sprejeme Letni programa športa v Občini Mozirje za leto 

2020 v predlagani obliki. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 
K 6. točki dnevnega reda 

 
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2020 

 

Uvodno poročilo je podal Ivo Glušič: 

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. 

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 financirane v letu 2020 in to je v višini 0,4 % primerne porabe. 

 

V nadaljevanju je bil sprejet 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. 

Za: 9 glasov 

Proti: nihče 

 

 

K 7. točki dnevnega reda 

 
Sklep o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2020 

 

Uvodno poročilo je podal Ivo Glušič:   
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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 Občine Mozirje in predlagala Občinskemu svetu Občine 

Mozirje, da potrdi denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2020 v neto znesku 1.250,00 EUR. 

 

V nadaljevanju je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2020 v 

neto znesku 1.250,00 EUR. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 8. točki dnevnega reda 

 

Sklep o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2020 

 

Uvodno poročilo je podal Ivo Glušič:   

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. Predlog je podan v gradivu.  

 

Po krajši razpravi je bil sprejet 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) 
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- 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) 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 9. točki dnevnega reda 

 

Imenovanje članov sveta JSKD Mozirje 

 

Uvodno poročilo je podal Ivo Glušič:   

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. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala naslednji predlog: 

- Simon Ermenc, Nove Loke 60, Mozirje 

- Primož Vajdl, Lepa Njiva 95 Mozirje 

- Jelka Repenšek, Na Tratah 1a, Mozirje 

 

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mozirje, v Svet območne izpostave JSKD Mozirje imenuje naslednje 

člane: 

- Simona Ermenca, Nove Loke 60, Mozirje 

- Primoža Vajdla, Lepa Njiva 95 Mozirje 

- Jelko Repenšek, Na Tratah 1a, Mozirje 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 10. točki dnevnega reda 

 

Imenovanje članov občine Mozirje v svet zavoda JVIZ 

 

Uvodno poročilo je podal Ivo Glušič:   

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 
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Na podlagi 11. člen Odloka o ustanovitvi JVIZ Mozirje, občina ustanoviteljica imenuje v Svet 

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. 

 

Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Mozirje, v Svet JVIZ Mozirje imenuje: 

• mag. Peter Goltnik 

• Janez Janko 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

K 11. točki dnevnega reda 

 

Informacija o poslovanju JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje 

 

Uvodno poročilo je podala direktorica zavoda mag. Božena Herzog:   

Predstavila je javni zavod, njegovo poslanstvo, kapacitete, prednosti, pa tudi slabosti. V 

nadaljevanju je predstavila še glavne kazalnike iz letnega poročila za leto 2019. 

 

Razprava: 

Mag. Borut Repše: 

Zgornjesavinjski zdravstveni dom pokriva potrebe občanov na tem območju na primarni ravni. 

Kakšen je tu delež občanov iz občine Mozirje, koliko je zaposlenih po posameznih postajah, 

koliko v Mozirju? 

Kdo upravlja s prostori zdravstvenih postaj? 

Kako je z ustreznostjo prostorov, za paciente, zdravnike, administracijo ? 

Kako je z plačilom izgub, jih občine poravnavajo? 

Urška Car: 

Že leta se pogovarjamo o dodatnem zdravniku, ki bo v Mozirju, je za to kaj možnosti? 

Kako se je odvila zgodba z »zobozdravstvenim stolom«? 

Mag. Peter Goltnik: 

Glede na vse, bi bilo primerno, če bi si lahko pogledali revizijsko poročilo. Iz letnega poročila 

izhaja, da preprosto nebi mogli ničesar več plačat. Kako, da vendarle še gre?  Odgovor se 

verjetno skriva v »kreativnem računovodstvu«, ki ustrezno prikaže amortizacijo. 

Jože Jelen: 

Kako sedaj posluje NMP? 

Božena Herzog: 

Odg.: vemo, da imata občini Gornji Grad in Mozirje podeljene tudi koncesije na področju 

primarnega zdravstva. Približno 1250 ljudi iz Mozirje je vezano na osebnega zdravnika ki je v 

JZ (to bi bil ravno tisti zdravnik za Mozirje, ki ga ni). V zavodu je 70 zaposlenih od tega 5 v 

administraciji. Ker je v Mozirju NMP, je tu trenutno zaposlenih 17 oseb. Zavod pokriva 12 

dejavnosti, v nadaljevanju se bomo odločili kaj in kako obdržat, ali pa preprosto opustiti. 

Zdravstvena postaja v Mozirju je last Občine Mozirje in z njo upravlja občina. V Nazarjah z 

stavbo upravlja zavod. Glede prostorov, seveda je stiska.  V tem času, ko je potrebno razdalje 

med ljudmi povečat, še posebej. Ena od rešitev bi bila tudi, da bi administracijo selili drugam. 

Iščemo seveda kolikor toliko trajne rešitve. 
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NMP; pogodba je z ZD  Velenje, dokler se problem ne reši dolgoročno. To predstavlja še 

dodaten kadrovski problem, ker prekrivanje delo na NMP in delo v ambulanti sočasno, nista 

dovoljena. 

Ivan Suhoveršnik: 

Odg.: Občina Mozirje bo svoje obveznosti do JZ poravnala če bo za to ustrezna pravna podlaga 

in v sorazmerju koriščenja storitev naših občanov. Upoštevati je namreč potrebno, da imamo v 

Mozirju podeljeni dve koncesiji kjer ni nobenih izgub. 

 

Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 

 

 

K 12. točki dnevnega reda 

 

Ustanovitev stavbne pravice - bar Gams 

 

Uvodno poročilo je podal Boštjan Iršič: 

Predlagatelj je v začetku maja podal predlog, 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 

Mozirskega 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. 

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. 

 

Razprava: 

Marko Presečnik: 

Pogodbo naj izdela notar ali pravnik. Z podelitev stavbne pravice, pa je potrebno odmeriti 

ustrezen obseg parcele. 

Lilijana Rakun: 

Pred pol leta je bila svetu predstavljena ideja o novem lokalu. Vsi smo se strinjali. Sedaj so 

neka odstopanja, kako je mogoče, saj bi morali predhodno biti izdelani dokaj natančni izračuni 

o rentabilnosti, … ? potrebno je tudi določiti natančen obseg parcele za podelitev stavbne 

pravice. 

Mag. Peter Goltnik: 

Obstoječ objekt je v katastrofalnem stanju, je pa na vstopu v Mozirski gaj. Potrebno je narediti 

vse, da se to uredi. Občinska uprava naj se z investitorjem pogaja za tisti sprejemljiv obseg 

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
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nadomestila za stavbno pravico in obseg del, ki naj bi jih investitor opravljal (urejanje okolice, 

wc, …) 

Jože Jelen: 

Vse v diskusiji naštete elemente naj se vključijo v pogodbo. 

Ivan Čopar: 

V pogodbi jasno definirati pogoje predčasne odpovedi. 

Urška car: 

Sedaj je priložnost, da se tam stvari uredijo. Vemo da je tam črna gradnja, ne urejeno, … 

Ivan Suhoveršnik: 

Odg.: Povzetek pripomb v diskusiji bomo dali odvetniku, da sestavi pogodbo. Pred podpisom 

bo predstavljena občinskemu svetu. 

 

Po živahni razpravi, so bili sprejeti naslednji: 

SKLEPI: 

1. Občinski svet Občine Mozirje, se strinja  z ustanovitvijo stavbne pravice na zemljišču 

parc. št. 692/44 k.o. Mozirje v velikosti ki se poprej odmeri, za gradnjo gostinsko 

turističnega objekta. Stavbna pravica se sklene za dobo 40. let. 

2. Občinski svet Občine Mozirje se strinja z minimalno ceno kot nadomestilo za stavbno 

pravico. Vrednost se določi v pogodbi in je zmanjšana za vrednost urejanja okolice in 

bližnjega stranišča. 

3. Občinski svet Občine Mozirje 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 22.10.2019 pod točko 

obravnave 8b. 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 

 

K 13. točki dnevnega reda 

 

Informacija o poteku državne kolesarske steze 

 

Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik, župan: 

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. 

Zaradi nestrinjanja krajanov Lok z umeščanjem kolesarske poti čez naselje Loke, se iščejo 

variante, ki bi bile tudi ta to naselje ustrezne. Ena od možnih variant je, da se kolesarska pot 

podaljša ob regionalni cesti do Cinkarne, nakar se prečka regionalna cesta in reka Savinja do 

lokalne ceste pri čistilni napravi v Lokah. Ta varianta omogoča direkten priključek za dovoz na 

čistilno napravo tudi za motorni promet, ki hkrati razbremenjuje lokalno cesto čez naselje Loke. 

Razprava: 

Marko Presečnik: 

Predstavljena varianta je seveda bistveno boljša in za krajane Lok sprejemljivejša. S tem občina 

vsekakor več pridobi. Vprašanje je, kako se bo to izšlo z termini, bo še ulovljiv skrajni rok 

september 2020? 
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Liljana Rakun: 

Zakaj se vedno zamuja, zakaj šele sedaj pogovor s krajani, vse to bi moralo biti že zdavnaj 

izpeljano. 

Jože Jelen: 

Če so predstavljene rešitve sprejemljive, potem takoj v akcijo za podpis služnosti. 

Ivan Čopar: 

Predstavil je »utrip« v Lokah, mogoče res ni bilo prave ali vsaj pravočasne komunikacije 

Ivan Suhoveršnik: 

Odg.: O umeščanju kolesarske poti se vsekakor pogovarjamo več kot 7 ali 8 let. V letu 2015, ko 

je bil sprejet OPN, v katerem je že predviden most čez Savinjo. To pomeni, da je bila v tem 

sklopu na svetu, na javni razgrnitvi, … tudi ta materija predstavljena in obdelana. Ključni 

lastniki zemljišč so bili obveščeni in takrat na umeščanje kolesarske poti niso imeli posebnih 

pripomb. Situacija se je spremenila v jeseni 2019, ko se je projekt zelo približal izvedbi in smo 

začeli iskat služnosti za relevantna zemljišča. Takrat pa so ključni lastniki preprosto povedali, 

da so si premislili, zaradi pritiska soseske v kateri živijo. 

 

Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 

 

 

K 14. točki dnevnega reda 

 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Mag. Borut Repše: 

Knjižnica Mozirje; obvezno naročiti projektantom, da v fazi izdelave PZI, izdelajo projekt 

hidroizolacije spodnjega dela obstoječega kulturnega doma. 

Kakšni so pogodbeni odnosi z koristniki občinskega prostora na sejmišču (mlajevci, 

konjerejci, bife, … ? 

Izgubo JZ ZSZD Nazarje je potrebno poravnati. 

Lilijana Rakun: 

VDC se s 1.7.2020 seli v Mozirje. Zelena luč od ministrstva za delo. 

mag. Borut Repše: 

Poraba toplote v KD Mozirje je previsoka. Kako je z toplotno regulacijo dvorane? 

Kako občina poravnava obveznosti do ZD Nazarje? 

Marko Presečnik: 

OPPN Loke vzhod; kako, od kdaj, tam je poplavno, to poslabša stanje obstoječi pozidavi. 

Javna naročila; nekaj je vredna le bančna garancija, menice niso vredne nič. 

TIC; trenutno sploh ne obratuje. Kako je s stroški, imajo ceno več kot 15€/h, kakšen je efekt, 

kej naredijo? 

Črnograditelji v Lokah; najprej uta, potem prizidek, zdaj že cela hiša. Tam bager, vedno se 

vozi, cesta, …. ! Bomo vse tolerirali?  

 

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 

 

 

 

Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 

 



TOČKA  2 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-00__/2020 
Datum:    9.7.2020 
 
 
 
K 2.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Realizacija proračuna januar - junij  2020;  - poročilo 
 
 
PRAVNA PODLAGA:  
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popra in 101/13) in 14. člena statuta Občine Mozirje 
(Uradni glasilo sl. Občin 58/18), je župan občine dolžan o polletnem poslovanju oz. 
izvrševanju proračuna poročati Občinskemu svetu. 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
 
1. poročilo o realizaciji:  

- Prejemki   : 1.569.115,42 EUR 
- Izdatki    : 1.427.357,49 EUR 
- Presežek ali primanjkljaj :    141.757,93 EUR 
- Zadolževanje  :  / 
- Ocena realizacije  :  

- Prihodki so bili realizirani v višini 1.569.115,42 EUR in glede na sprejeti 
proračun so bili realizirani 40,8,0%. 

- Odhodki so bili realizirani v višini 1.427.357,49 EUR in glede na sprejeti 
proračun so bili realizirani 38,3%. 

- Stanje dolga do dobaviteljev: 
OBVEZNOSTI ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 

31.01.2020       
DOBAVITELJI   230.693,21 230.693,21 
DO EKN 362,13 111.103,78 111.465,91 
SKUPAJ 362,13 341.796,99 342.159,12 

31.03.2020       
DOBAVITELJI   174.568,64 174.568,64 
DO EKN   107.909,30 107.909,30 
SKUPAJ   282.477,94 282.477,94 

30.06.2020       
DOBAVITELJI   144.576,62 144.576,62 
DO EKN   104.250,68 104.250,68 
SKUPAJ   248.827,30 248.827,30 



 
- Stanje dolgoročnih kreditov: 
KREDITI 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 
ABANKA 1.121.962,75 1.110.152,62 1.098.342,49 1.086.532,36 1.074.722,23 1.062.912,10 
NLB 324.786,40 321.368,60 317.948,80 314.530,00 311.111,20 307.692,40 
MGRT LJ 59.517,88 59.517,88 55.266,60 55.266,60 55.266,60 55.266,60 
MGRT LJ 68.020,44 68.020,44 63.769,16 63.769,16 63.769,16 63.769,16 
MGRT LJ 38.845,75 38.845,75 36.687,65 36.687,65 36.687,65 36.687,65 
MGRT LJ 12.381,11 12.381,11 12.381,11 12.381,11 12.381,11 12.381,11 
              
SKUPAJ 1.625.514,33 1.610.286,40 1.584.395,81 1.569.166,88 1.553.937,95 1.538.709,02 

 
 
2. podatki o veljavnem proračunu: 

- vključitvi novih obveznosti v proračun: ni novih postavk 
- obseg neporavnanih obveznosti: ni ne poravnanih obveznosti. 
- uporaba sredstev proračunske rezerve: 40.846,60 EUR (tabela v prilogi) 
- prerazporejanju proračunskih sredstev:  V tabeli:  "veljavni proračun" 
- spremembi neposrednih uporabnikov med letom: __/___________ 
- izdanih in unovčenih poroštvih: ___/__________ 
- izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev: ____/_________ 

 
3. razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Na strani prihodkov se beleži največji izpad na strani: 
- Davki od premoženja; na tej postavki je odstopanje predvsem iz naslova 

nadomestil za stavbna zemljišča. Dinamika prilivov je naravnana na drugo 
polovico proračunskega leta. 

- Komunalni prispevki; komunalni prispevki od individualnih gradenj so na 
planirani dinamiki, medtem ko gradnja poslovnih objektov in s tem tudi 
prilivi iz tega naslova zaostajajo. 

- Kapitalski prihodki; realizirana še ni nobena planirana prodaja  
- Donacije; planirana je bila donacije Fundacije za šport, ki pa je žal izpadla, 

delno bo izpad pokrila Nogometna zveza. 
- Transferni prihodki; namenska sredstva pričakujemo ob koncu leta, po 

izvršeni in plačani investiciji (CČN Loke 2-faza, MOP in MGRT za sanacijo 
cest in plazov)  

Na strani odhodkov se beleži največji odmik na strani: 
- Okolje in prostor; Investicije CČN Loke, dokumentacija za kohezijo 

 
4. predlog potrebnih ukrepov 

- Župan v okviru pooblastil v drugem polletju prerazporedi proračunska 
sredstva znotraj neposrednega proračunskega uporabnika. 

- V drugem polletju je potrebno izdelati zahtevek za sofinanciranje investicij 
v skladu s 23. členom ZFO (za obnovo ceste na Vrhe in gradnjo knjižnice v 
OŠ Mozirje). Potrebna je realizacija CČN 2-faza in izdelati zahtevek za 
sofinanciranje. 

- Potrebno je oceniti realnost prihodkov iz naslova prodaje premoženja,  
komunalnih prispevkov, ter pridobitev sklepa o sofinanciranju iz sredstev 
kohezijskega sklada (za sofinanciranje kanalizacije in CČN) in na tej osnovi 



predlagati rebalans proračuna za leto 2020. Na oblikovanje rebalansa bo 
močno vplival pridobljen sklep MOPa o pridobitvi kohezijskih sredstev za 
popolnitev kanalizacije v Mozirju in zaključek skupne CČN v Lokah. 

 
 

Gradivo za razpravo vsebuje: 
1. Splošni del proračuna. Prikazani so prihodki in odhodki do nivoja podkonta.  
2. Posebni del proračuna. Prikazani so odhodki po posameznih področjih, 

njihovih programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta. 
 
 
 
 
Pripravila:   Bernarda Finkšt, Ivo Glušič 



PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 1.569.115,423.847.485,003.847.485,00 40,80,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.564.931,403.331.441,003.331.441,00 47,00,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.459.362,672.979.041,002.979.041,00 49,00,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.379.144,002.603.288,002.603.288,00 53,00,00

7000 Dohodnina 1.379.144,002.603.288,002.603.288,00 53,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 1.379.144,002.603.288,002.603.288,00 53,00,00

703 Davki na premoženje 37.169,17269.753,00269.753,00 13,80,00

7030 Davki na nepremičnine 13.913,53206.600,00206.600,00 6,70,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 1.843,9315.000,0015.000,00 12,30,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 590,605.000,005.000,00 11,80,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 21,96100,00100,00 22,00,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 9.525,1180.000,0080.000,00 11,90,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 1.709,56105.000,00105.000,00 1,60,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 222,371.500,001.500,00 14,80,00

7031 Davki na premičnine 37,17150,00150,00 24,80,00

703100 Davek na vodna plovila 37,17150,00150,00 24,80,00

7032 Davki na dediščine in darila 0,0011.000,0011.000,00 0,00,00

703200 Davek na dediščine in darila 0,0011.000,0011.000,00 0,00,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 23.218,4752.003,0052.003,00 44,70,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.416,985.000,005.000,00 108,30,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 17.801,4247.000,0047.000,00 37,90,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,073,003,00 2,30,00

Stran 1 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 46.874,67106.000,00106.000,00 44,20,00

7044 Davki na posebne storitve 57,001.000,001.000,00 5,70,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 57,001.000,001.000,00 5,70,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 46.817,67105.000,00105.000,00 44,60,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 24.752,9445.000,0045.000,00 55,00,00

704704 Turistična taksa 12.952,8140.000,0040.000,00 32,40,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 1.000,002.000,002.000,00 50,00,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 2.669,007.000,007.000,00 38,10,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 5.442,9211.000,0011.000,00 49,50,00

706 Drugi davki in prispevki -3.825,170,000,00 ---0,00

7060 Drugi davki in prispevki -3.825,170,000,00 ---0,00

706099 Drugi davki in prispevki -3.825,170,000,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 105.568,73352.400,00352.400,00 30,00,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 62.786,09153.400,00153.400,00 40,90,00

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,0010.300,0010.300,00 0,00,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 0,0010.000,0010.000,00 0,00,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 0,00300,00300,00 0,00,00

7103 Prihodki od premoženja 62.786,09143.100,00143.100,00 43,90,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 7.448,7819.000,0019.000,00 39,20,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 7.428,5218.000,0018.000,00 41,30,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 47.908,79105.000,00105.000,00 45,60,00

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

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 0,00100,00100,00 0,00,00

711 Takse in pristojbine 1.362,563.000,003.000,00 45,40,00

7111 Upravne takse in pristojbine 1.362,563.000,003.000,00 45,40,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 1.362,563.000,003.000,00 45,40,00

712 Globe in druge denarne kazni 5.745,335.000,005.000,00 114,90,00

7120 Globe in druge denarne kazni 5.745,335.000,005.000,00 114,90,00

712001 Globe za prekrške 200,001.000,001.000,00 20,00,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.545,334.000,004.000,00 138,60,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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veljavni proračun
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realizacija
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Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

714 Drugi nedavčni prihodki 35.674,75191.000,00191.000,00 18,70,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 35.674,75191.000,00191.000,00 18,70,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 27.039,30180.000,00180.000,00 15,00,00

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 1.600,001.000,001.000,00 160,00,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 7.035,4510.000,0010.000,00 70,40,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,0070.000,0070.000,00 0,00,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,0070.000,0070.000,00 0,00,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,0070.000,0070.000,00 0,00,00

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

73 PREJETE DONACIJE 0,001,001,00 0,00,00

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

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

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.184,02446.043,00446.043,00 0,90,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 4.184,02446.043,00446.043,00 0,90,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 4.184,02346.043,00346.043,00 1,20,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,0051.043,0051.043,00 0,00,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 2.920,30275.000,00275.000,00 1,10,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 1.263,7220.000,0020.000,00 6,30,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,00100.000,00100.000,00 0,00,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,00100.000,00100.000,00 0,00,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun
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229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.427.357,493.731.414,003.731.414,00 38,30,00

40 TEKOČI ODHODKI 499.586,241.108.966,811.192.074,00 45,1-83.107,19

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 130.091,60352.450,00352.450,00 36,90,00

4000 Plače in dodatki 105.302,17311.300,00311.300,00 33,80,00

400000 Osnovne plače 95.165,10296.000,00296.000,00 32,20,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.835,2714.200,0014.200,00 55,20,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.919,270,000,00 ---0,00

400004 Drugi dodatki 382,531.100,001.100,00 34,80,00

4001 Regres za letni dopust 8.465,228.400,008.400,00 100,80,00

400100 Regres za letni dopust 8.465,228.400,008.400,00 100,80,00

4002 Povračila in nadomestila 4.284,998.450,008.450,00 50,70,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 3.840,757.350,007.350,00 52,30,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 444,241.100,001.100,00 40,40,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.878,7211.800,0011.800,00 49,80,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 5.878,7211.800,0011.800,00 49,80,00

4004 Sredstva za nadurno delo 458,041.000,001.000,00 45,80,00

400400 Sredstva za nadurno delo 458,041.000,001.000,00 45,80,00

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 5.702,4611.500,0011.500,00 49,60,00

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 5.702,4611.500,0011.500,00 49,60,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 19.749,9936.530,0036.530,00 54,10,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.778,2317.200,0017.200,00 56,90,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.778,2317.200,0017.200,00 56,90,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.921,9715.290,0015.290,00 51,80,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 7.329,9914.120,0014.120,00 51,90,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 591,981.170,001.170,00 50,60,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 67,04140,00140,00 47,90,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 67,04140,00140,00 47,90,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 111,71220,00220,00 50,80,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 111,71220,00220,00 50,80,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.871,043.680,003.680,00 50,80,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.871,043.680,003.680,00 50,80,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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veljavni proračun
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realizacija
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(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

402 Izdatki za blago in storitve 295.615,64621.912,38701.665,00 47,5-79.752,62

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 45.701,46106.674,00106.674,00 42,80,00

402000 Pisarniški material in storitve 3.547,416.050,006.050,00 58,60,00

402001 Čistilni material in storitve 7.847,5124.000,0024.000,00 32,70,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.330,337.000,007.000,00 47,60,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.823,795.000,005.000,00 56,50,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.541,396.000,006.000,00 25,70,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.115,1310.500,0010.500,00 48,70,00

402007 Računalniške storitve 8.601,2517.000,0017.000,00 50,60,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.544,655.200,005.200,00 68,20,00

402009 Izdatki za reprezentanco 3.683,957.000,007.000,00 52,60,00

402099 Drugi splošni material in storitve 5.666,0518.924,0018.924,00 29,90,00

4021 Posebni material in storitve 1.932,253.400,003.400,00 56,80,00

402100 Uniforme in službena obleka 155,44200,00200,00 77,70,00

402108 Drobni inventar 167,99200,00200,00 84,00,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.608,823.000,003.000,00 53,60,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 54.630,25107.548,38107.301,00 50,8247,38

402200 Električna energija 16.798,8835.300,0035.300,00 47,60,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 28.260,4348.100,0048.100,00 58,80,00

402203 Voda in komunalne storitve 2.542,437.200,007.200,00 35,30,00

402204 Odvoz smeti 2.966,447.700,007.700,00 38,50,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.514,293.500,003.500,00 43,30,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 2.040,645.500,005.500,00 37,10,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 507,14248,381,00 204,2247,38

4023 Prevozni stroški in storitve 1.649,762.340,002.340,00 70,50,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 403,671.600,001.600,00 25,20,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 434,27300,00300,00 144,80,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 103,30140,00140,00 73,80,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 597,87300,00300,00 199,30,00

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 110,650,000,00 ---0,00

4024 Izdatki za službena potovanja 431,961.850,001.850,00 23,40,00

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

402402 Stroški prevoza v državi 431,961.750,001.750,00 24,70,00

4025 Tekoče vzdrževanje 149.286,36302.200,00382.200,00 49,4-80.000,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 6.245,4013.300,0013.300,00 47,00,00

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

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,007.000,007.000,00 0,00,00
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402504 Zavarovalne premije za objekte 7.417,677.450,007.450,00 99,60,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 715,462.000,002.000,00 35,80,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.628,874.000,004.000,00 40,70,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 133.278,96267.850,00347.850,00 49,8-80.000,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.861,7422.250,0022.250,00 57,80,00

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

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 727,851.750,001.750,00 41,60,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 7.484,4012.500,0012.500,00 59,90,00

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

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.449,494.700,004.700,00 73,40,00

4027 Kazni in odškodnine 0,005.000,005.000,00 0,00,00

402799 Druge odškodnine in kazni 0,005.000,005.000,00 0,00,00

4029 Drugi operativni odhodki 29.121,8670.650,0070.650,00 41,20,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,001.850,001.850,00 0,00,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 656,281.000,001.000,00 65,60,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,001.250,001.250,00 0,00,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.804,063.000,003.000,00 60,10,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.087,1219.800,0019.800,00 30,70,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 5.315,8212.500,0012.500,00 42,50,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.337,372.500,002.500,00 53,50,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.565,882.000,002.000,00 78,30,00

402931 Plačila bančnih storitev 0,00100,00100,00 0,00,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 566,89700,00700,00 81,00,00

402999 Drugi operativni odhodki 11.788,4425.950,0025.950,00 45,40,00

403 Plačila domačih obresti 10.690,7521.414,0021.414,00 49,90,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 10.690,7521.414,0021.414,00 49,90,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 51,661.000,001.000,00 5,20,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 10.639,0920.414,0020.414,00 52,10,00

409 Rezerve 43.438,2676.660,4380.015,00 56,7-3.354,57

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,0035.645,4339.000,00 0,0-3.354,57

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0035.645,4339.000,00 0,0-3.354,57

4091 Proračunska rezerva 43.416,0739.815,0039.815,00 109,00,00

409100 Proračunska rezerva 43.416,0739.815,0039.815,00 109,00,00

4093 Sredstva za posebne namene 22,191.200,001.200,00 1,90,00

409300 Sredstva proračunskih skladov 22,191.200,001.200,00 1,90,00

Stran 6 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

41 TEKOČI TRANSFERI 640.008,811.465.176,191.462.069,00 43,73.107,19

410 Subvencije 22.622,8571.100,0071.100,00 31,80,00

4100 Subvencije javnim podjetjem 768,552.000,002.000,00 38,40,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 768,552.000,002.000,00 38,40,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.854,3069.100,0069.100,00 31,60,00

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

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

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 3.189,543.500,003.500,00 91,10,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.664,7661.000,0061.000,00 30,60,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 122.716,68304.600,00304.600,00 40,30,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 7.500,0014.000,0014.000,00 53,60,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.500,0014.000,0014.000,00 53,60,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.200,003.000,003.000,00 40,00,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.200,003.000,003.000,00 40,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 114.016,68287.600,00287.600,00 39,60,00

411900 Regresiranje prevozov v šolo 27.239,9594.000,0094.000,00 29,00,00

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 49.630,5080.000,0080.000,00 62,00,00

411920 Subvencioniranje stanarin 8.679,7720.500,0020.500,00 42,30,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 14.588,5235.000,0035.000,00 41,70,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 13.877,9458.000,0058.000,00 23,90,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.683,94109.547,19106.440,00 32,63.107,19

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.683,94109.547,19106.440,00 32,63.107,19

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.683,94109.547,19106.440,00 32,63.107,19
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

413 Drugi tekoči domači transferi 458.985,34979.929,00979.929,00 46,80,00

4130 Tekoči transferi občinam 11.125,6230.540,0030.540,00 36,40,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 11.125,6230.540,0030.540,00 36,40,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17.839,0331.000,0031.000,00 57,60,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 17.839,0331.000,0031.000,00 57,60,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 430.020,69918.389,00918.389,00 46,80,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 248.617,84536.069,00536.069,00 46,40,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 43.633,1583.944,0083.944,00 52,00,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 132.452,27288.615,00288.615,00 45,90,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 5.317,439.761,009.761,00 54,50,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 277.348,941.032.104,00952.104,00 26,980.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 277.348,941.032.104,00952.104,00 26,980.000,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 2.907,708.000,008.000,00 36,40,00

420101 Nakup avtomobilov 2.907,703.000,003.000,00 96,90,00

420104 Nakup reševalnih vozil 0,005.000,005.000,00 0,00,00

4202 Nakup opreme 2.591,9410.000,0010.000,00 25,90,00

420201 Nakup pisarniške opreme 0,003.000,003.000,00 0,00,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 772,932.000,002.000,00 38,70,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.819,015.000,005.000,00 36,40,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 129.317,43500.102,00500.102,00 25,90,00

420401 Novogradnje 41.752,70341.215,00378.102,00 12,2-36.887,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 87.564,73158.887,00122.000,00 55,136.887,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 131.313,00413.000,00333.000,00 31,880.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 131.313,00413.000,00333.000,00 31,880.000,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.710,0010.000,0010.000,00 17,10,00

420600 Nakup zemljišč 1.710,0010.000,0010.000,00 17,10,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.508,8791.002,0091.002,00 10,50,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta 7.481,3722.000,0022.000,00 34,00,00

420801 Investicijski nadzor 0,006.000,006.000,00 0,00,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.027,5063.002,0063.002,00 3,20,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.413,50125.167,00125.167,00 8,30,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.000,0034.200,0034.200,00 5,90,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0019.000,0019.000,00 0,00,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0019.000,0019.000,00 0,00,00

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

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

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,003.000,003.000,00 66,70,00

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,003.000,003.000,00 66,70,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.413,5090.967,0090.967,00 9,30,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.413,5090.967,0090.967,00 9,30,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.413,5090.967,0090.967,00 9,30,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

116.071,00 141.757,93116.071,00 122,10,00III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

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

137.485,00 152.448,68137.485,00 110,90,00

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

757.298,00 425.336,35677.298,00 56,280.000,00

Stran 10 od 12



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

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

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020
(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks
2020

(2)-(1)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,0088.000,0088.000,00 0,00,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,0088.000,0088.000,00 0,00,00

500 Domače zadolževanje 0,0088.000,0088.000,00 0,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0,0088.000,0088.000,00 0,00,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 0,0088.000,0088.000,00 0,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 102.034,24204.071,00204.071,00 50,00,00

55 ODPLAČILA DOLGA 102.034,24204.071,00204.071,00 50,00,00

550 Odplačila domačega dolga 102.034,24204.071,00204.071,00 50,00,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 91.373,58182.748,00182.748,00 50,00,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 91.373,58182.748,00182.748,00 50,00,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 10.660,6621.323,0021.323,00 50,00,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 10.660,6621.323,0021.323,00 50,00,00

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

0,00 39.723,690,00 ---0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -116.071,00 -102.034,24-116.071,00 87,90,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -116.071,00 -141.757,93-116.071,00 122,10,00

116.067,83XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
       NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

116.067,8398.115,62

Stran 12 od 12



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2010 Občinski svet 5.725,7831.960,0031.960,00 17,90,00

5.725,7801 POLITIČNI SISTEM 31.960,0031.960,00 17,90,00

5.725,780101 Politični sistem 31.960,0031.960,00 17,90,00

5.725,7801019001 Dejavnost občinskega sveta 31.960,0031.960,00 17,90,00

3.888,1401019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 7.500,007.500,00 51,80,00(N)

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

3.888,14402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 7.000,007.000,00 55,50,00

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

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

1.435,9101019011 Sejnine odborov in komisij 9.000,009.000,00 16,00,00(N)

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

1.435,91402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.500,008.500,00 16,90,00

401,7301019014 Občinski praznik 5.250,005.250,00 7,70,00(N)

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

401,73402999 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 10,00,00

Stran: 1 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 763,075.000,005.000,00 15,30,00

763,0701 POLITIČNI SISTEM 5.000,005.000,00 15,30,00

763,070101 Politični sistem 5.000,005.000,00 15,30,00

763,0701019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.000,005.000,00 15,30,00

763,0701019013 Nadzorni odbor 5.000,005.000,00 15,30,00(N)

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 700,00700,00 0,00,00

763,07402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.300,004.300,00 17,80,00

Stran: 2 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2030 Župan 71.156,52139.290,43142.645,00 51,1-3.354,57

30.287,7301 POLITIČNI SISTEM 62.630,0062.630,00 48,40,00

30.287,730101 Politični sistem 62.630,0062.630,00 48,40,00

30.287,7301019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.630,0062.630,00 48,40,00

29.869,7601019007 Plače 60.130,0060.130,00 49,70,00(N)

17.457,92400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 48,50,00

1.736,68400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.200,003.200,00 54,30,00

940,58400100 Regres za letni dopust 900,00900,00 104,50,00

432,96400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 50,90,00

5.702,46400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 49,60,00

1.698,72401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 50,00,00

1.259,16401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.520,002.520,00 50,00,00

101,76401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 48,50,00

11,52401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 38,40,00

19,20401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 48,00,00

243,84401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 480,00480,00 50,80,00

264,96402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 26,50,00

417,9701019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 16,70,00(N)

216,79402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 10,80,00

201,18402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 40,20,00

40.868,7923 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 76.660,4380.015,00 53,3-3.354,57

40.868,792302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 41.015,0041.015,00 99,60,00

40.868,7923029001 Rezerva občine 41.015,0041.015,00 99,60,00

40.868,7923029001 Rezerva 41.015,0041.015,00 99,60,00(N)

40.846,60409100 Proračunska rezerva 39.815,0039.815,00 102,60,00

22,19409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 1,90,00

Stran: 3 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 35.645,4339.000,00 0,0-3.354,57

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 35.645,4339.000,00 0,0-3.354,57

0,0023039001 Rezervacije 35.645,4339.000,00 0,0-3.354,57(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 35.645,4339.000,00 0,0-3.354,57

Stran: 4 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2040 Uprava 212.272,57552.230,00552.230,00 38,40,00

212.272,5706 LOKALNA SAMOUPRAVA 552.230,00552.230,00 38,40,00

5.464,760601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 25.000,0025.000,00 21,90,00

5.464,7606019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.000,0025.000,00 21,90,00

5.464,7606019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 25.000,0025.000,00 21,90,00(N)

5.464,76410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.000,0025.000,00 21,90,00

206.807,810603 Dejavnost občinske uprave 527.230,00527.230,00 39,20,00

133.179,1706039001 Administracija občinske uprave 368.580,00368.580,00 36,10,00

120.403,7906039002 Plače 230.700,00230.700,00 52,20,00(N)

77.707,18400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 48,60,00

6.098,59400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.000,0011.000,00 55,40,00

1.919,27400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0,000,00 ---0,00

382,53400004 Drugi dodatki 1.100,001.100,00 34,80,00

7.524,64400100 Regres za letni dopust 7.500,007.500,00 100,30,00

3.407,79400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.500,006.500,00 52,40,00

444,24400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 40,40,00

5.878,72400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.800,0011.800,00 49,80,00

458,04400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,001.000,00 45,80,00

8.079,51401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 58,60,00

6.070,83401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.600,0011.600,00 52,30,00

490,22401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 51,10,00

55,52401200 Prispevek za zaposlovanje 110,00110,00 50,50,00

92,51401300 Prispevek za starševsko varstvo 180,00180,00 51,40,00

1.627,20401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.200,003.200,00 50,90,00

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

167,00402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 22,30,00
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1.649,7606039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 70,50,00(N)

403,67402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 25,20,00

434,27402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 144,80,00

103,30402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 73,80,00

597,87402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 199,30,00

110,65402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 0,000,00 ---0,00

0,0006039007 Kazni in odškodnine 5.000,005.000,00 0,00,00(N)

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 5.000,005.000,00 0,00,00

0,0006039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 0,00,00(N)

0,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 0,00,00

1.542,9106039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - komunalna inšpekcija 4.000,004.000,00 38,60,00(N)

1.542,91413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.000,004.000,00 38,60,00

9.582,7106039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - urbanistično svetovanje 24.000,0024.000,00 39,90,00(N)

9.582,71413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 24.000,0024.000,00 39,90,00

0,0006039023 Plače delavcev skupne občinske uprave - SOU Mozirje 100.000,00100.000,00 0,00,00(N)

0,00400000 Osnovne plače 100.000,00100.000,00 0,00,00

73.628,6406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 158.650,00158.650,00 46,40,00

4.501,7206039009 Posebni material in storitve 3.400,003.400,00 132,40,00(N)

155,44402100 Uniforme in službena obleka 200,00200,00 77,70,00

167,99402108 Drobni inventar 200,00200,00 84,00,00

1.608,82402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.000,003.000,00 53,60,00

2.569,47409100 Proračunska rezerva 0,000,00 ---0,00

7.199,0506039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.500,0020.500,00 35,10,00(N)

1.589,93402200 Električna energija 6.000,006.000,00 26,50,00

1.266,34402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 50,70,00

528,00402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 26,40,00

461,03402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 30,70,00

1.313,11402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 43,80,00

2.040,64402206 Poštnina in kurirske storitve 5.500,005.500,00 37,10,00
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7.617,3506039011 Tekoče vzdrževanje 13.600,0013.600,00 56,00,00(N)

1.324,05402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.300,003.300,00 40,10,00

1.603,88402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 69,70,00

715,46402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 35,80,00

1.628,87402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 40,70,00

2.345,09402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 117,30,00

1.372,9406039012 Najemnine in zakupnine 4.450,004.450,00 30,90,00(N)

727,85402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.750,001.750,00 41,60,00

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

645,09402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.700,001.700,00 38,00,00

14.081,8006039013 Drugi operativni stroški 34.950,0034.950,00 40,30,00(N)

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.150,001.150,00 0,00,00

656,28402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.000,001.000,00 65,60,00

1.804,06402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.000,003.000,00 60,10,00

5.315,82402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.500,0012.500,00 42,50,00

1.337,37402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 53,50,00

1.565,88402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 78,30,00

0,00402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 0,00,00

566,89402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 81,00,00

2.835,50402999 Drugi operativni odhodki 12.000,0012.000,00 23,60,00

5.499,6406039017 Nakup opreme 13.000,0013.000,00 42,30,00(N)

2.907,70420101 Nakup avtomobilov 3.000,003.000,00 96,90,00

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 3.000,003.000,00 0,00,00

772,93420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 38,70,00

1.819,01420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 5.000,005.000,00 36,40,00
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33.356,1406039018 Pisarniški in splošni material 68.750,0068.750,00 48,50,00(N)

3.547,41402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.050,00 70,30,00

4.118,02402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 34,30,00

1.691,05402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 42,30,00

2.823,79402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 56,50,00

1.541,39402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 25,70,00

5.115,13402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 48,70,00

8.601,25402007 Računalniške storitve 17.000,0017.000,00 50,60,00

1.781,20402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 104,80,00

3.467,16402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 69,30,00

669,74402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 26,80,00
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2050 Urad za gospodarstvo 320.736,63858.216,00858.216,00 37,40,00

2.100,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 63.600,0063.600,00 3,30,00

500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 4,60,00

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

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

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

500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 8,50,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 0,00,00
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1.600,001104 Gozdarstvo 50.000,0050.000,00 3,20,00

1.600,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 50.000,0050.000,00 3,20,00

1.600,0011049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 50.000,0050.000,00 3,20,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.000,0050.000,00 0,00,00

1.600,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---0,00

277.236,8713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 699.202,00699.202,00 39,70,00

277.236,871302 Cestni promet in infrastruktura 699.202,00699.202,00 39,70,00

136.727,3013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 345.700,00425.700,00 39,6-80.000,00

130.383,3013029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 250.000,00330.000,00 52,2-80.000,00(N)

130.383,30402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 250.000,00330.000,00 52,2-80.000,00

0,0013029002 Redno vzdrževanje javnih poti 15.000,0015.000,00 0,00,00(N)

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15.000,0015.000,00 0,00,00

6.344,0013029003 Sanacija cest po neurjih 70.000,0070.000,00 9,10,00(N)

6.344,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 70.000,0070.000,00 9,10,00

0,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 10.000,0010.000,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 0,00,00

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

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

139.618,9713029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 343.502,00263.502,00 40,780.000,00

105.974,1813029014 Modernizacija in posodobitev občinskih cest 80.000,00130.000,00 132,5-50.000,00(N)

105.974,18420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 80.000,00130.000,00 132,5-50.000,00

10.375,7013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 19.000,0019.000,00 54,60,00(N)

9.948,20420401 Novogradnje 17.000,0017.000,00 58,50,00

427,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,002.000,00 21,40,00
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0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 10.000,0010.000,00 0,00,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,0010.000,00 0,00,00

2.804,4013029077 Parkirišča 43.000,0043.000,00 6,50,00(N)

2.804,40402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.000,003.000,00 93,50,00

0,00420401 Novogradnje 40.000,0040.000,00 0,00,00

0,0013029078 Krožišče Soteska 2,002,00 0,00,00(N)

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

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001,00 0,00,00

18.234,6913029079 Most Ljubija 20.000,0020.000,00 91,20,00(N)

18.234,69420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000,0020.000,00 91,20,00

0,0013029080 Krožišče Šola 16.000,0016.000,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 16.000,0016.000,00 0,00,00

0,0013029081 Cesta Mlinska pot 7.000,007.000,00 0,00,00(N)

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

0,0013029082 Posodobitev  ceste na Vrhe 267081 130.000,000,00 0,0130.000,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 130.000,000,00 0,0130.000,00

2.230,0013129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,0018.500,00 12,10,00(N)

2.230,00420401 Novogradnje 18.500,0018.500,00 12,10,00

890,6013029004 Cestna razsvetljava 10.000,0010.000,00 8,90,00

890,6013029073 JR menjava svetilk 10.000,0010.000,00 8,90,00(N)

890,60420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 8,90,00
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30.709,0114 GOSPODARSTVO 74.000,0074.000,00 41,50,00

3.189,541402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.500,003.500,00 91,10,00

3.189,5414029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.500,003.500,00 91,10,00

3.189,5414029003 Promocija občine Mozirje 3.500,003.500,00 91,10,00(N)

3.189,54410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 3.500,003.500,00 91,10,00

27.519,471403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 70.500,0070.500,00 39,00,00

27.519,4714039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 70.500,0070.500,00 39,00,00

8.300,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 59,30,00(N)

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

4.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 43,00,00

14.103,3114039002 Promocija turizma 36.000,0036.000,00 39,20,00(N)

903,31402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---0,00

13.200,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 36.000,0036.000,00 36,70,00

5.116,1614139009 Turistična infrastruktura 6.500,006.500,00 78,70,00(N)

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.500,006.500,00 0,00,00

5.116,16420401 Novogradnje 0,000,00 ---0,00

0,0014139010 Kolesarske povezave 14.000,0014.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.000,0014.000,00 0,00,00

10.690,7522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 21.414,0021.414,00 49,90,00

10.690,752201 Servisiranje javnega dolga 21.414,0021.414,00 49,90,00

10.690,7522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 21.414,0021.414,00 49,90,00

10.690,7522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 21.414,0021.414,00 49,90,00(N)

51,66403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.000,001.000,00 5,20,00

10.639,09403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 20.414,0020.414,00 52,10,00
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2060 Urad za okolje in prostor 164.531,99552.899,38552.652,00 29,8247,38

22.050,8707 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 29.250,0029.250,00 75,40,00

22.050,870703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 29.250,0029.250,00 75,40,00

3.550,5707039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.150,004.150,00 85,60,00

3.550,5707039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.150,004.150,00 85,60,00(N)

550,57402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,00550,00 100,10,00

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 83,30,00

18.500,3007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 25.100,0025.100,00 73,70,00

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

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

2.900,3007039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 44,60,00(N)

2.900,30412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 44,60,00

2.000,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 5.000,005.000,00 40,00,00(N)

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

2.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0,000,00 ---0,00

90.208,2915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 354.049,38353.802,00 25,5247,38

87.939,601502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 274.549,38274.302,00 32,0247,38

0,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 0,00,00

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

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

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

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

0,0015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 0,00,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 0,00,00
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87.432,4615029002 Ravnanje z odpadno vodo 259.101,00259.101,00 33,70,00

47.546,2915029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 206.214,00243.101,00 23,1-36.887,00(N)

19.726,03420401 Novogradnje 182.214,00219.101,00 10,8-36.887,00

10.533,44420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.000,0011.000,00 95,80,00

17.286,82420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 ---0,00

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,001.000,00 0,00,00

0,00420801 Investicijski nadzor 6.000,006.000,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 0,00,00

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

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

0,0015029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 0,00,00

0,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 0,00,00

39.886,1715029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 39.887,003.000,00 100,036.887,00(N)

39.886,17420402 Rekonstrukcije in adaptacije 39.887,003.000,00 100,036.887,00

0,0015029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 0,00,00

507,1415029003 Izboljšanje stanja okolja 248,381,00 204,2247,38

507,1415029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 248,381,00 204,2247,38(N)

507,14402299 Druge storitve komunikacij in komunale 248,381,00 204,2247,38

1.708,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 78.000,0078.000,00 2,20,00

1.708,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 78.000,0078.000,00 2,20,00

1.708,0015049002 Sanacija plazov 70.000,0070.000,00 2,40,00(N)

1.708,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 70.000,0070.000,00 2,40,00
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0,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 8.000,008.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.000,008.000,00 0,00,00

560,691506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 37,40,00

560,6915069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 37,40,00

560,6915069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 37,40,00(N)

560,69411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 37,40,00

52.272,8316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

169.600,00169.600,00 30,80,00

9.244,821602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 43.500,0043.500,00 21,30,00

9.244,8216029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.500,0013.500,00 68,50,00

7.481,3716029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 10.000,0010.000,00 74,80,00(N)

7.481,37420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,0010.000,00 74,80,00

1.763,4516129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 50,40,00(N)

1.763,45402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 50,40,00

0,0016029003 Prostorsko načrtovanje 30.000,0030.000,00 0,00,00

0,0016029006 Prostorsko načrtovanje 30.000,0030.000,00 0,00,00(N)

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,0030.000,00 0,00,00

36.979,831603 Komunalna dejavnost 103.750,00103.750,00 35,60,00

17.788,3816039001 Oskrba z vodo 71.000,0071.000,00 25,10,00

768,5516039003 Vodovod Lepa Njiva 6.000,006.000,00 12,80,00(N)

768,55410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 2.000,002.000,00 38,40,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,004.000,00 0,00,00

17.019,8316039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 65.000,0065.000,00 26,20,00(N)

17.019,83420402 Rekonstrukcije in adaptacije 65.000,0065.000,00 26,20,00

Stran: 15 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

321,5416039003 Objekti za rekreacijo 7.600,007.600,00 4,20,00

321,5416039008 Objekti za rekreacijo in ureditev okolice 7.600,007.600,00 4,20,00(N)

321,54402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 21,40,00

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.100,006.100,00 0,00,00

6.867,9016039004 Praznično urejanje naselij 5.150,005.150,00 133,40,00

6.867,9016039013 Praznična okrasitev naselij 5.150,005.150,00 133,40,00(N)

6.867,90402999 Drugi operativni odhodki 5.150,005.150,00 133,40,00

12.002,0116039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 60,00,00

12.002,0116039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 60,00,00(N)

12.002,01402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 60,00,00

1.821,161605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.050,005.050,00 36,10,00

1.821,1616059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.050,005.050,00 36,10,00

1.639,2816059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 54,60,00(N)

1.639,28402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 54,60,00

181,8816059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 17,30,00(N)

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

181,88402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 40,40,00

0,0016059005 Investicijsko vzdrževanje 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 0,00,00
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4.227,021606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 17.300,0017.300,00 24,40,00

2.517,0216069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.300,007.300,00 34,50,00

1.229,6616069001 Pokopališče Mozirje 4.300,004.300,00 28,60,00(N)

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 0,00,00

629,20402200 Električna energija 1.000,001.000,00 62,90,00

50,58402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 20,20,00

549,88402204 Odvoz smeti 2.500,002.500,00 22,00,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 0,00,00

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 0,00,00

1.287,3616069002 Pokopališče Šmihel 2.500,002.500,00 51,50,00(N)

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

1.287,36402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 58,50,00

0,00402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 0,00,00

0,0016169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 500,00500,00 0,00,00(N)

0,00420401 Novogradnje 500,00500,00 0,00,00

1.710,0016069002 Nakup zemljišč 10.000,0010.000,00 17,10,00

1.710,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 10.000,0010.000,00 17,10,00(N)

1.710,00420600 Nakup zemljišč 10.000,0010.000,00 17,10,00
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2070 Urad za splošne zadeve 652.170,931.591.818,191.588.711,00 41,03.107,19

817,5005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 26,60,00

817,500502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 26,60,00

817,5005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 26,60,00

200,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 22,20,00(N)

200,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 22,20,00

617,5005029002 Izobraževalno središče 2.170,002.170,00 28,50,00(N)

617,50432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 28,50,00

18.769,0117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 52.000,0052.000,00 36,10,00

0,001702 Primarno zdravstvo 12.000,0012.000,00 0,00,00

0,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.000,0012.000,00 0,00,00

0,0017029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 7.000,007.000,00 0,00,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.000,007.000,00 0,00,00

0,0017029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 5.000,005.000,00 0,00,00(N)

0,00420104 Nakup reševalnih vozil 5.000,005.000,00 0,00,00

18.769,011707 Drugi programi na področju zdravstva 40.000,0040.000,00 46,90,00

17.839,0317079001 Nujno zdravstveno varstvo 31.000,0031.000,00 57,60,00

17.839,0317079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 31.000,0031.000,00 57,60,00(N)

17.839,03413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 31.000,0031.000,00 57,60,00

929,9817079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 10,30,00

929,9817079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 10,30,00(N)

929,98411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.000,009.000,00 10,30,00
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83.773,5118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 259.695,00259.195,00 32,3500,00

4.109,401802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 41,10,00

4.109,4018029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 41,10,00

625,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 41,70,00(N)

625,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 41,70,00

3.484,4018029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 41,00,00(N)

3.484,40402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 41,00,00

75.268,051803 Programi v kulturi 215.195,00214.695,00 35,0500,00

67.596,7018039001 Knjižničarstvo in založništvo 169.764,00169.764,00 39,80,00

42.633,7018039001 Plače in prispevki v knjižnici 108.850,00108.850,00 39,20,00(N)

34.454,53413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 87.967,0087.967,00 39,20,00

7.563,05413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 19.310,0019.310,00 39,20,00

616,12413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.573,001.573,00 39,20,00

20.870,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 50.090,0050.090,00 41,70,00(N)

20.870,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 50.090,0050.090,00 41,70,00

4.093,0018039003 Nabava knjig 9.824,009.824,00 41,70,00(N)

4.093,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.824,009.824,00 41,70,00

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

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

2.750,0018039003 Ljubiteljska kultura 19.431,0018.931,00 14,2500,00

0,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 0,00,00

500,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 12.500,0012.000,00 4,0500,00(N)

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.500,0012.000,00 4,0500,00
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2.250,0018039007 Godba 4.501,004.501,00 50,00,00(N)

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

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001,00 0,00,00

4.921,3518039005 Drugi programi v kulturi 26.000,0026.000,00 18,90,00

4.921,3518039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 49,20,00(N)

4.921,35402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 49,20,00

0,0018039009 Knjižnica Mozirje - investicija 2.000,002.000,00 0,00,00(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,001.000,00 0,00,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 0,00,00

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 14.000,0014.000,00 0,00,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.000,0014.000,00 0,00,00

4.396,061805 Šport in prostočasne aktivnosti 34.500,0034.500,00 12,70,00

4.396,0618059001 Programi športa 30.000,0030.000,00 14,70,00

1.000,0018059005 Ureditev igrišč 1.000,001.000,00 100,00,00(N)

1.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.000,001.000,00 100,00,00

3.396,0618059006 Dotacija Športnim društvom 28.000,0028.000,00 12,10,00(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 0,00,00

3.396,06412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.000,0022.000,00 15,40,00

0,0018059011 Maratoni 1.000,001.000,00 0,00,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 0,00,00

0,0018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 0,00,00

0,0018059010 Sofinanciranje programov za mladino 4.500,004.500,00 0,00,00(N)

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 0,00,00
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459.187,2419 IZOBRAŽEVANJE 1.096.137,001.096.137,00 41,90,00

318.627,051902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 625.686,00625.686,00 50,90,00

318.627,0519029001 Vrtci 625.686,00625.686,00 50,90,00

318.627,0519029001 Plače in prispevki - Vrtci 625.686,00625.686,00 50,90,00(N)

14.588,52411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 41,70,00

199.158,51413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 403.261,00403.261,00 49,40,00

33.768,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 57.888,0057.888,00 58,30,00

66.598,21413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 121.799,00121.799,00 54,70,00

4.513,81413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 7.738,007.738,00 58,30,00

113.320,241903 Primarno in sekundarno izobraževanje 376.451,00376.451,00 30,10,00

97.529,3319039001 Osnovno šolstvo 350.512,00350.512,00 27,80,00

15.065,8019039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.962,0045.962,00 32,80,00(N)

12.860,15413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.586,0039.586,00 32,50,00

2.018,15413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.926,005.926,00 34,10,00

187,50413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 450,00450,00 41,70,00

34.804,2019039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 93.850,00173.850,00 37,1-80.000,00(N)

34.804,20413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 93.850,0093.850,00 37,10,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0080.000,00 ----80.000,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.500,001.500,00 0,00,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 0,00,00

46.832,9319039012 Športna dvorana Mozirje 127.200,00127.200,00 36,80,00(N)

3.729,49402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 31,10,00

2.361,80402200 Električna energija 7.500,007.500,00 31,50,00

26.383,63402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 45.000,0045.000,00 58,60,00

1.642,31402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 49,80,00

668,17402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 44,50,00

5.631,91402504 Zavarovalne premije za objekte 4.400,004.400,00 128,00,00

1.683,31402999 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 48,10,00

4.732,31420401 Novogradnje 50.000,0050.000,00 9,50,00

Stran: 21 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

826,4019039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.000,002.000,00 41,30,00(N)

215,94402200 Električna energija 800,00800,00 27,00,00

610,46402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 600,00600,00 101,70,00

0,00402999 Drugi operativni odhodki 600,00600,00 0,00,00

0,0019039020 Knjižnica in večnamenski prostor OŠ Mozirje 80.000,000,00 0,080.000,00(N)

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 80.000,000,00 0,080.000,00

15.790,9119039002 Glasbeno šolstvo 25.939,0025.939,00 60,90,00

13.855,1919039014 Glasbena šola Nazarje 22.339,0022.339,00 62,00,00(N)

6.059,19413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.542,0014.542,00 41,70,00

7.796,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.797,007.797,00 100,00,00

1.935,7219039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 53,80,00(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,00,00

1.935,72413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 55,30,00

27.239,951906 Pomoči šolajočim 94.000,0094.000,00 29,00,00

27.239,9519069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 94.000,0094.000,00 29,00,00

27.239,9519069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 94.000,0094.000,00 29,00,00(N)

27.239,95411900 Regresiranje prevozov v šolo 94.000,0094.000,00 29,00,00

89.623,6720 SOCIALNO VARSTVO 180.916,19178.309,00 49,52.607,19

7.500,002002 Varstvo otrok in družine 14.000,0014.000,00 53,60,00

7.500,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000,0014.000,00 53,60,00

7.500,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 14.000,0014.000,00 53,60,00(N)

7.500,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 14.000,0014.000,00 53,60,00

Stran: 22 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2070 - Urad za splošne zadeve

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

82.123,672004 Izvajanje programov socialnega varstva 166.916,19164.309,00 49,22.607,19

3.788,3020049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 40,30,00

3.788,3020049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 40,30,00(N)

1.944,40413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.255,005.255,00 37,00,00

283,95413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 820,00820,00 34,60,00

1.559,95413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.334,003.334,00 46,80,00

62.018,0220049003 Socialno varstvo starih 117.100,00117.100,00 53,00,00

49.630,5020049003 Socialno varstvo starih 80.000,0080.000,00 62,00,00(N)

49.630,50411909 Regresiranje oskrbe v domovih 80.000,0080.000,00 62,00,00

12.187,2720049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 36.000,0036.000,00 33,90,00(N)

12.187,27411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 36.000,0036.000,00 33,90,00

200,2520049007 Javna dela- pomoč družinam 1.100,001.100,00 18,20,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,001.100,00 0,00,00

200,25413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 ---0,00

9.879,7720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 23.500,0023.500,00 42,00,00

8.679,7720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 20.500,0020.500,00 42,30,00(N)

8.679,77411920 Subvencioniranje stanarin 20.500,0020.500,00 42,30,00

1.200,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 40,00,00(N)

1.200,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 40,00,00

6.437,5820049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 16.907,1914.300,00 38,12.607,19

6.437,5820049011 Humanitarna in druga društva 16.907,1914.300,00 38,12.607,19(N)

1.200,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 52,20,00

5.237,58412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.607,1912.000,00 35,92.607,19

1.427.357,493.731.414,003.731.414,00 38,3Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 0,00

Stran: 23 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 73.018,88146.039,00146.039,00 50,00,00

2.158,1013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.317,004.317,00 50,00,00

2.158,101302 Cestni promet in infrastruktura 4.317,004.317,00 50,00,00

2.158,1013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.317,004.317,00 50,00,00

2.158,1013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 4.317,004.317,00 50,00,00(N)

2.158,10550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 4.317,004.317,00 50,00,00

70.860,7822 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,782201 Servisiranje javnega dolga 141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,7822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 141.722,00141.722,00 50,00,00

70.860,7822019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 141.722,00141.722,00 50,00,00(N)

70.860,78550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 141.722,00141.722,00 50,00,00

Stran: 24 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2060 - Urad za okolje in prostor

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

229 - VPR2020

veljavni proračun

2020

234 - RE06

realizacija

1 - 6 / 2020

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

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 29.015,3658.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,3615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,361502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,3615029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 50,00,00

29.015,3615029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 50,00,00(N)

20.512,80550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 41.026,0041.026,00 50,00,00

8.502,56550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,00 50,00,00

102.034,24204.071,00204.071,00 50,0Skupaj bilanca: C - Račun financiranja 0,00

1.529.391,733.935.485,003.935.485,00 38,9Skupaj: 0,00

Stran: 25 od 25



 

                                                         OBČINA MOZIRJE 

                                                                 ŽUPAN 
     Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 
     tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05                  
     Identifikacijska številka: S170998396 
 
 

Mozirje, dne 30.06.2020 

 

Na osnovi 23.člena in 65. člena Statuta Občine Mozirje ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018 ) in 

6.člena Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2020 ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019 ), 

izdajam naslednji 

SKLEP 

o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 

proračunske porabe: 

 

Datum sklepa: 28.02.2020 

Št. sklepa 08: 

PP 15029006 CČN Mozirje Kto 420401 se zmanjša za 36.887,00 Eur 

PP 15029015 Inve. vzdrže. kana. sistemov Kto 420402 se poveča za 36.887,00 Eur 

Št. sklepa 09: 

PP 19039002 Materialni stroški OŠ Mozirje Kto 4323003 se zmanjša za 80.000,00 Eur 

PP 19039020 Knjižnica in večnamenski prostor OŠ Mozirje Kto 432300 se poveča za                              

                      80.000,00 Eur 

Št. sklepa 10: 

PP 13029014 Moderniza. in posodo. občin.cest Kto 4205001 se zmanjša za 50.000,00 Eur  

PP 13029082 Posodobitev ceste na Vrhe Kto 420500 se poveča za 50.000,00 Eur 

Št. sklepa 11: 

PP 13029001 Redno vzdrževanje občinskih cest Kto 4025991 se zmanjša za 80.000,00 Eur 

PP 13029082 Posodobitev ceste na Vrhe Kto 420500 se poveča za 80.000,00 Eur  

 

Datum sklepa: 06.05.2020 

Št. sklepa 19: 

PP 13029077 Parkirišča Kto. 420401 se zmanjša za 26.000,00 Eur 

PP 13029014 Moderni. in posodo. občinskih cest Kto 4205001 se poveča za 26.000,00 Eur 

 

 

Vročiti: Proračun                                                                                             ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

             Arhiv                                                                                                       Ivan SUHOVERŠNIK 



 
OBČINA MOZIRJE 

OBČINSKA UPRAVA 
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE 

Tel: (03) 839 33 00   fax: (03) 839 33 05 

Davčna številka: SI70998396  

 

 

Mozirje, dne 30.06.2020 

 

 

RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 2020 

 

 

Zap. 

št.          Prejemnik                                                                                            Znesek – EUR 

 

1. Humanitarna dejavnost PP 20049011                                                          3.568,58 

   108,00 Mihael Fajfar, Šmartno ob Paki, pogostitev starejših občanov 

     32,59 Miš maš Mozirje, pogostitev starejših občanov 

2.316,60 Osnovna šola Mozirje, pogostitev starejših občanov 2018,2019 

   150,00 Zgornjesa. medob.dru. inva. Mozirje, fina. pomoč za tekmovanje v šahu 

   500,00 Andragoški zavod LU Velenje, fina. pomoč pri izvedbi predavanj 

   461,39 Anže Ruden s.p. Mozirje, pogostitev Veteransko društvo Sever 

  

     2.      Športna dejavnost PP 18059006                                                                   3.396,06                                                                             

                200,99 Gras Gruber, Velenje, pokali ND Mozirje 

                195,07 Miša maš, očiščeva. akcija-ribiči 

             3.000,00 ND Mozirje, fina. pomoč za nakup kosilnice 

 

         Kulturna dejavnost PP 18039006                                                                    500,00 

      200,00 Center Rinka Solčava, fina. prispevek Solčavski zimski pravljici 

      300,00 Društvo upokojencev Mozirje, fina. pomoč za delovanje MPZ 

 

3. Ravnanje z odpadki – akcija čiščenja PP 15029014                                       507,14 

  247,38 Javno podjetje komunala Mozirje, zbiranje in odvoz živa. stranskih proiz. 

  131,94 Javno podjetje komunala Mozirje, zbiranje in odvoz živa. stranskih proiz. 

  127,82 Javno podjetje komunala Mozirje, zbiranje in odvoz živa. stranskih proiz. 

 

4. Ureditev igrišč PP 18059005                                                                       1.000,00 

  1.000,00 Matej Zidarn Mozirje-ŠD Beli zajec, ureditev košarka. igrišča Žekovec 

 

5. Praznična okrasitev naselij PP 16039013                                                    1.717,90 

  1.717,90 Etnografsko društvo Mlajevci, okrasitev trga  

 

Skupaj:                                                                                                                     10.689,68                                                                                                                                                                                   

   

 

           

Pripravila:                                                                                     Občina Mozirje 

Bernarda Finkšt                                                                                    Župan 

                                                                                                     Ivan Suhoveršnik 

     

 





TOČKA  3 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  011-00__/2020 
Datum:    3.7.2020 
 
 
 
K 3.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA:   Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v 
Občini Mozirje – prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA:  
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 
popra., 41/07 – popra., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Pravilnika o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 
102/15, 76/17), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 
72/04, 113/08, 45/11 in 15. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. občin, št. 58/18)             
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 
NAMEN:  
Obravnava in sprejem Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu 
v Občini Mozirje in posledično zagotovitev nadaljevanja izvajanja javne storitve Pomoč 
družini na domu za upravičene občane. 
 
OBRAZLOŽITEV:       
Splošno 
Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu obsega socialno oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko 
nadomesti institucionalno varstvo.  
 
Mrežo javne službe za pomoč družini na domu zagotavlja občina (43. člen). Tudi financiranje 
zagotavlja občina in sicer najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero 
je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Financiranje 
občina zagotavlja za upravičence, ki imajo v občini prijavljeno stalno prebivališče. (99. člen). 
 
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu, 
lastnik nepremičnine, se mu na način iz prejšnjega člena lahko prepove odtujiti in obremeniti 
nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira pomoč družini na domu, le v 
primeru izrecne zahteve občine, in če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima 
prijavljenega stalnega prebivališča. 
 



Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 20 dni od prejema obvestila centra 
za socialno delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve pomoč 
družini na domu. (100 c člen). 
 
Storitev se izvaja na domu uporabnika/ce in obsega različne oblike: gospodinjsko pomoč (npr. 
prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje uporabljene posode…), 
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (npr. pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju…), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (npr. informiranje ustanov o 
stanju in potrebah upravičenca/ke ter priprava upravičenca/ke na institucionalno varstvo). 
Zakon v 41. b členu določa, da storitve, ki jih Zakon določa kot javno službo, opravljajo v 
okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge 
pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. 
 
Koncesija za opravljanje storitev javne službe je v Zakonu določena v členih 44 – 48. 
Koncesijo za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu podeli na podlagi mnenja 
socialne zbornice ali strokovnega sveta za socialno varstvo občinski organ, pristojen za 
socialno varstvo. 
 
Koncesija se podeli na javnem razpisu za določen čas. Občinski svet v skladu z nacionalnim 
programom socialnega varstva s koncesijskim aktom določi vrsto in obseg storitev, za katere 
se objavi javni razpis za podelitev koncesije. 46. člen Zakona določa besedilo objave javnega 
razpisa. 47. člen določa komisijo. V članih 47.a – 47.e je določen postopek izvedbe koncesije, 
v 47.f členu register o podeljenih koncesijah, v 47.g členu Strokovni in upravni nadzor ter 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe na podlagi koncesije, v 47.i – 47.o členu pa 
prenos in prenehanje koncesije. 
 
Način podelitve koncesije in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za podelitev 
koncesije, ter dokazila o njihovem izpolnjevanju, možnost poznejšega izpolnjevanja 
določenih pogojev in način njihove izpolnitve, trajanje koncesije za različne vrste storitev ter 
pogoje in omejitve podaljšanja koncesije, način dela komisije za koncesije, način sklenitve 
koncesijske pogodbe in njeno podrobnejšo vsebino, način plačevanja koncesionarja za 
storitve, ki jih opravlja na podlagi koncesije, ter način finančnega in drugega poročanja 
koncesionarja koncedentu, podrobneje določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega 
varstva. 
 
Standarde in normative za obravnavano storitev predpisuje Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev. 
 
Predmet 
Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška (v nadaljevanju: Center) je v nastal s spojitvijo 
Centrov za socialno delo: Velenje, Mozirje in Žalec. Je javni zavod, organiziran za 
opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje upravnih enot: Mozirje, Velenje in 
Žalec. Približno leto po spojitvi je Center obvestil župane občin, da z 31. decembrom 2020 
ukinja storitev Pomoč družini na domu, ki jo sicer lahko izvajajo javni socialnovarstveni 
zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. 
 
Na sestanku direktorjev občinskih uprav dne 10.6.2020 v Mozirju so se obravnavali postopki, 
potrebni za podelitev koncesije za pomoč na domu za občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, 
Mozirje, Nazarje, Rečica in Solčava. Obravnavan in dopolnjen je bil tudi »Odlok o podelitvi 
koncesije na področju javne službe pomoči na domu v občini Gornji Grad«. Odlok v dveh 



branjih se, po predlogu direktorjev, sprejema v podobni ali enaki vsebini na občinskih svetih 
ter izvede skupni javni razpis za koncesijo. Predlagan je naslednji terminski plan: 
1. V mesecu juliju 2020             I. obravnava Odloka 
2. V mesecu septembru 2020    II. obravnava Odloka 
3. V mesecu oktobru 2020      objava skupnega javnega razpisa o podelitvi          
koncesije 
4. Do 30. novembra 2020  sprejem sklepa o določitvi cen na občinskem svetu, z  
veljavnostjo od 1. 1. 2021 dalje 
 
Po sestanku je sledil še obisk pri vodji CSD Mozirje, ki je izpostavila pogoj, da iste izvajalke 
preidejo k našim oskrbovancem na območju zgornjesavinjske doline, saj so usposobljene, 
oskrbovanci pa nanje navezani. Zato je v 5. členu odloka dodana »izjava, da ponudnik 
prevzame 6 zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki so zaposlene za nedoločen čas na programu 
pomoči na domu v Centru za socialno delo Savinjsko – Šaleška, enota Mozirje«. Vodja CSD, 
ga. Veršnik Fale Marjana je na kolegiju županov, dne 24. 6. 2020, obrazložila predlog prenosa 
kadra in cenik.  
 
Občine so prejele tudi obvestilo družbe DEOS d.o.o., da so pripravljeni omenjeno dejavnost 
prevzeti, ker so že prisotni v Centru starejših Gornji Grad, trenutno pa dejavnost pomoči na 
domu uspešno izvajajo že v treh občinah: Brezovica, Ig in Škofljica. 
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Predvideno je, da se s spremembo izvajalca storitve ne poviša cena storitve, ki za Občino 
Mozirje (in druge zgornjesavinjske občine) od l. 2019 znaša 16,42 EUR/uro. Subvencija 
Občine Mozirje znaša 10,38 EUR/uro; upravičenci do pomoči, ki jih je mesečno v povprečju 
dvanajst, pa plačajo 6,04 EUR/uro.  
V veljavnem proračunu je za Pomoč družini na domu na postavki 20049005 rezerviranih 
36.000,00 EUR. 
 
PRILOGA: 
• Odpoved pogodbe o izvajanju storitve pomoč družini na domu 
• Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Mozirje – 

prva obravnava 
 
PREDLOG SKLEPA:              
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o podelitvi koncesije na področju javne 
službe pomoči na domu v Občini Mozirje - prva obravnava, vključno z danimi 
pripombami. 
 
Pripravil: Ivo Glušič 
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Mozirje 
 

1. branje 
 
Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 
40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - 
ZOA-A), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni 
list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11 in 17. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl.ob. št. 58/2018),  je 
Občinski svet Občine Mozirje na ________ redni seji dne, __________________, sprejel  
 
 

O D L O K 
o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu [SB1]v Občini Mozirje 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske 
pogodbe, njeno izvajanje ter prenehanje, krajevno območje izvajanja storitve javne službe pomoči 
družini na domu – socialna oskrba na domu, sredstva za izvajanje te storitve in obveznost poročanja 
koncesionarja.  
 

2. člen 
 
Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Mozirje – v nadaljevanju občina, ki podeli koncesijo za 
izvajanje javne službe pomoči družini na domu - socialna oskrba na domu na območju celotne občine. 
   
Koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, podzakonskih aktih in po tem 
odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za opravljanje javne službe. 
  

II. PREDMET KONCESIJE 
 

3. člen 
 
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje 
za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo 
možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki. 
 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil: 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, 
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 

- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka 
ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje 
spalnega prostora; 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju 
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo. 

 
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE IN DOKAZILA 

 
4. člen 

 
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
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- da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti 
vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji 
registrirana za opravljanje dejavnosti ki je predmet koncesije, 

- da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon 
in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje 
koncesija,  

- da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, 
- da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, 
- da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.  

 
5. člen 

 
Ponudnik mora prijavi na javni razpis predložiti: 

- izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike 
Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 

- izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa 
uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike 
Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, 

- izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, 
- organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o 

njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se 
bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi 
zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom 
izvajanja storitve zaposlili izvajalce v skladu s standardi in normativi, 

- izjavo, da prevzame 6 zaposlenih socialnih oskrbovalk, ki so zaposlene za nedoločen čas na 
programu pomoči na domu v Centru za socialno delo Savinjsko – Šaleška, enota Mozirje 

- projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v 
skladu s Slovenskim standardom 26 po različici I, 

- izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s 
priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno 
pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 
najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali 
za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno 
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je 
najemodajalec država ali lokalna skupnost, 

- projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje 
minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno 
dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za 
objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje 
z vrisano razporeditvijo predvidene opreme), 

- izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen 
socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan 
v skladu s poskusno določenimi normativi, 

- izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje 
uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja 
morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, 

- program dela izvajanja storitve, 
- koncedent lahko v razpisu določi tudi druga dokazila, ki jih mora koncesionar priložiti kot 

dokaz o izpolnjevanju pogojev. 
 

Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednja dokazila:  
- letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, 
- bonitetno informacijo AJPES-a (BON-2 za gospodarske družbe, BON-2 za pravne osebe 

javnega prava in zasebnega prava oziroma BON-1/SP za samostojne podjetnike),[SB2] 



Osnutek Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini 
Mozirje 
 

1. branje 
 

- izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti, 
- izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za 

izvajanje storitev, 
- izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali 

izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, 
- izjavo o morebitnih drugih obveznostih. 

 
Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s 
katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja 
pripravo letnih poročil. 
 
Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka tega člena v primeru, da ponudnik posluje manj 
kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov do 
poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, teh 
ponudniku ni potrebno predložiti. 
  
Če je ponudnik v zadnjem letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz 
preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti 
dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru 
sredstev za pokritje izgube).  
 
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane 
koncesije, lahko namesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka 
v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal v prostorih, v katerih 
na podlagi pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo 
izvajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičencev.  
 

6. člen 
 
Koncedent v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določi, katera dokazila mora ponudnik 
predložiti v primeru, ko je ponudnik na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, oziroma ko 
ponudnik na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije.  
 

IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA 
 

7. člen 
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: [SB3] 
–cena – urna postavka,  
– ponudba drugih storitev socialnega servisa,  
 
Merila in način njihove uporabe se podrobneje določi v razpisni dokumentaciji. Koncedent lahko v 
razpisu določi še druga merila. 
 

V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE 
 

8. člen 
 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.  
 
Javni razpis mora vsebovati: 

- navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, 
- storitev, ki je predmet koncesije, 
- obseg posamezne storitve, 
- predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije, 
- krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija za izvajanje storitev pomoč družini na 

domu, 
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- navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na javnem razpisu za posamezno krajevno 
območje, 

- uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija, 
- navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni 

in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,  
- vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so 

predmet koncesije, 
- kriterije in merila za izbiro med ponudbami, 
- rok za prijavo na javni razpis, 
- čas odpiranja ponudb, 
- rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri, 
- organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe, 
- odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave javnega razpisa, 
- druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje storitve.  

 
9. člen 

 
Rok za prijavo na javni razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju 
predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od treh tednov.  
 

10. člen 
 
V primeru, da se na javni razpis ne prijavi noben ponudnik, ali da nobena ponudba ni pravočasna ali 
popolna in ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da javni razpis ni uspel. 
  
Koncedent lahko v takšnem primeru ponovi razpis. 
  
Koncedent ni zavezan skleniti koncesijske pogodbe in lahko zavrne tudi popolne ponudbe, če ugotovi, 
da na podlagi prejetih ponudb ni smotrno izvajanje javne službe v obliki koncesije.  
 

VI. KOMISIJA ZA KONCESIJE 
 

11. člen 
 
Župan imenuje tričlansko komisijo za koncesijo (v nadaljevanju: komisija), ki je pooblaščena za 
vodenje postopka javnega odpiranja ponudb, strokovni pregled prispelih ponudb in medsebojno 
primerjavo ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem odlokom in razpisno dokumentacijo. 
 
Član komisije, ki je zaposlen pri koncedentu, je predsednik komisije in sklicuje in vodi seje.  
 

12. člen 
 
Komisija odpre prispele ponudbe v roku 7 dni po preteku roka za prijavo na javni razpis. Odpiranju 
ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu. Na odpiranju ponudb se prebere Obrazec  
– Ponudba in ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti. Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne 
preverja in je delo komisije.  
  
Za vsako ponudbo komisija ugotovi, ali je pravočasna, pravilna in popolna. Popolna je tista ponudba, 
ki vsebuje vse zahtevane sestavine iz javnega razpisa in jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse 
predpisane pogoje opredeljene v javnem razpisu. Če ponudba ne izpolnjuje katerekoli od navedenih 
zahtev, organ, pristojen za podelitev koncesije, ponudbo s sklepom zavrže. 
  
Komisija prav tako ugotovi ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja 
storitve in če ustreza vsem dodatnim pravilom iz javnega razpisa. 
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O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, pridobi komisija mnenje Socialne zbornice 
Slovenije, ki mora svoje mnenje podati v 20 dneh od prejema pisne zahteve, sicer komisija pripravi 
predlog podelitve koncesije brez tega mnenja. 
  
Komisija najkasneje v 60 dneh po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po preteku roka iz 
prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljanih v 
javnem razpisu, ter pripravi predlog podelitve koncesije.  
 

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
 

13. člen 
 
Koncesijo podeli občinska uprava občine z odločbo. 
  
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti 
odločbe.  
 
Zoper odločbo o podelitvi koncesije je v roku 15 dni dovoljena pritožba na župana Občine Mozirje O 
pritožbi odloča župan.  
 

VIII. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE 
 

14. člen 
 
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan občine. S pogodbo koncedent in koncesionar 
uredita medsebojno razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa: 

- vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije, 
- začetek izvajanja koncesije, 
- čas, za katerega se sklepa koncesijska pogodba, 
- ceno oziroma način vrednotenja storitev, 
- sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije, zagotavlja 

koncedent in način financiranja, 
- dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu, 
- obveznosti koncesionarja do uporabnikov, 
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije, 
- način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega razmerja, 
- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje, 
- obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju pogodbe, 
- rok za odpoved koncesije, 
- način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s strani koncedenta nad izvajanjem 

koncesijske pogodbe, 
- druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.  

 
15. člen 

 
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za dobo deset (10) let. Koncesija se lahko 
podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.  
 
Koncesija se podaljša z odločbo. Koncedent in koncesionar v tem primeru skleneta aneks k pogodbi o 
koncesiji.  
 

16. člen 
 
Koncesija preneha: 

- s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo, 
- sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in koncesionar, 
- zaradi prenehanja poslovanja koncesionarja, razen če se koncesija prenese na 

koncesionarjevega pravnega naslednika, 



Osnutek Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini 
Mozirje 
 

1. branje 
 

- kolikor koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesijske dejavnosti, 
- z odvzemom koncesije, 
- zaradi stečajnega ali drugega insolvenčnega postopka, uvedenega zoper koncesionarja,  
- v drugih primerih, kot jih določajo pravila obligacijskega prava ali to zadevna zakonodaja.  

 
17. člen 

 
Koncesija se odvzame: 

- če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi ne podpiše koncesijske pogodbe, pa 
koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom, 

- če koncesionar v roku, določenem v koncesijski pogodbi, ne začne opravljati koncesijske 
dejavnosti, 

- če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, predmetnim odlokom in 
koncesijsko pogodbo, in s kršitvijo ne preneha niti v roku, podanemu v pisnem opominu 
koncedenta o prenehanju kršitev, 

- če se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za 
opravljanje koncesijske dejavnosti, 

- če je koncesionarju prepovedano opravljanje koncesijske dejavnosti, 
- v primeru utemeljenih pritožb uporabnikov storitev, 
- če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove zadolženosti, 

poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja od 
projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi ali iz drugih finančnih 
razlogov ni možno utemeljeno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije, 

- če je zaradi zmanjševanja potreb po opravljanju storitev, ki so predmet koncesije, potrebno 
zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije pa se koncesionar in 
koncedent ne sporazumeta o ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni 
sporazumni razvezi, 

- ob nastopu drugih okoliščin, na podlagi katerih izvajanje javne službe ni več mogoče.  
 
Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za 
opravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.  
 
V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih, ki jih določa zakon, mora koncesionar še naprej 
izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe do takrat, ko koncedent 
zagotovi izvajanje te dejavnosti na drug način ali ko to dejavnost začne izvajati nov koncesionar.  
 

18. člen 
 
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazumu z njim prenese koncesijo na drugo 
osebo, ki ima koncesijo za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz okoliščin mogoče 
sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, 
učinkovito in v skladu z interesi uporabnikov. 
  
Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesionarju izda odločbo o podelitvi koncesije in 
razveljavi prejšnjo odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.  
Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila podeljena prvotnemu koncesionarju, in za 
preostali čas trajanja koncesije. 
  
Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe iz drugega odstavka tega člena novo 
koncesijsko pogodbo s koncedentom.  
 

19. člen 
 
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.  
 

IX. PLAČILO KONCESIONARJU 
 

20. člen 



Osnutek Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini 
Mozirje 
 

1. branje 
 

 
Sredstva za zagotavljanje storitve pomoč družini na domu na podlagi koncesije se zagotavljajo iz 
proračunskih sredstev in s plačili upravičencev do storitev ali drugih zavezancev v skladu z zakonom 
in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi. 
  
Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja sredstva za stroške storitve v skladu z zakonom in 
predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Sredstva za plačilo 
storitve se zagotovijo glede na vrsto in obseg storitve.  
 

21. člen 
 
O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar na podlagi odločbe in pogodbe o koncesiji 
skleneta letno pogodbo o financiranju. 
  
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se dogovorita o višini sredstev in izvršitvi plačila na podlagi 
mesečnega zahtevka koncesionarja. 
  
Koncesionar mora sredstva, ki jih izplača koncedent, uporabiti namensko, v skladu s svojim finančnim 
načrtom.  
 

22. člen 
 
Na predlog koncesionarja poda k ceni storitve soglasje občinski svet, praviloma enkrat letno. Predlog 
cene storitve mora biti pripravljen v skladu z zakonodajo.  
 

X. POROČANJE KONCESIONARJA 
 

23. člen 
 
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi utegnili 
vplivati na izvajanje storitve, kot so sprememba obsega poslovanja, pomembnejše kadrovske 
spremembe, nepredvideni dogodki, nesreče in podobno. 
  
Koncesionar je dolžan enkrat letno do konca marca koncedentu predložiti letno poročilo, sestavljeno iz 
bilance stanja, izkaza poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo, ki se 
nanaša na izvajanje storitve.  

 
XI. KONČNA DOLOČBA 

 
24. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
 
Številka: 032-0004/2018-______________ 
Datum: __________________ 
 
         Občina Mozirje 
         Ivan Shoveršnik, župan 
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OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 002
3330 Mozirje

Številka: 410-2/2019-31941/18
Datum: 13. 05. 2020

Zadeva: Odpoved pogodbe o izvajanju storitve pomoč družini na domu

Na osnovi 8.člena Pogodbe o izvajanju storitve pomoč družini na domu, ki je bila z Občino Mozirje 
sklenjena dne 22.12.2004,  podajamo odpoved pogodbe. 

Izvajanje storitve pomoč družini na domu bomo zaključili z dnem 31.12.2020.

Hvala vam  za dolgoletno in korektno sodelovanje!

S spoštovanjem,

Pripravila:
Marjana Veršnik Fale

Podpisala:
Helena Bezjak Burjak
direktorica

Vročiti:
 - OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 002, 3330 Mozirje - Email



TOČKA  4 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 011-00__/2020 
Datum:  7. 07. 2020 
 
K _4__. 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 (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) 
 
Zadeva: TRŽNI AVTOMATI- lokacija TIC 
PREDLAGATELJ: župan 
Kratka uvodna obrazložitev:  
 
Na pobudo več kmetov, ki se ukvarjajo s pridelavo lokalne hrane in izdelavo lastnih izdelkov, 
da bi v Mozirju postavili samopostrežne avtomate, smo na lokaciji TIC Mozirje postavili 
nadstrešek v katerega je mogoče postaviti 9 avtomatov. Vsako stojno mesto je opremljeno s 
priključkom električne energije.  
V prilogi je razpisna dokumentacija za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem tržnega 
prostora v Mozirju. Podlaga za razpis je priložen predlog Pravilnika o tržnem redu, ki določa 
pogoje trgovanja in medsebojna razmerja upravljalec- najemodajalec. 
Cena najema je izračunana na podlagi investicijske vrednosti, ki je znašala cca. 11.000 EUR in 
pa predvidene porabe električne energije. (po podatkih prodajalca avtomatov je povprečna 
obratovalna moč okoli 150W. Poraba je odvisna tudi od zahtevane temperature hlajenega 
živila). Ker lahko poraba zelo niha glede na zahtevano temperaturo in ispravnost naprave, je 
smiselno določiti ceno na fiksni del, ki pokriva stroške upravljalca in variabilni del, ki pokriva 
strošek el. energije (energija, priključna moč, prispevki) 
Predlagamo višino fiksne cene najema 6 EUR/prodajno mesto na mesec. Cena najema se letno 
usklajuje z indeksom rasti cen življenskih potrebščin. Cena el. energije se obračuna po števcu. 
Z vsakim najemnikom bo sklenjena pogodba o najemu in uporabi tržnega prostora. 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Ena od osnovnih nalog občine je spodbujanje lokalnega gospodarstva in spodbujanje 
osveščenosti in pomena porabe hrane, pridelane v lokalnem okolju. Objekt je bil postavljen s 
tem namenom. Strošek izgradnje nadstreška z komunalno infrastrukturo je znašal cca. 11.000 
EUR. Z najemnino se bodo sredstva vračala v občinski proračun. V začetni fazi imamo cilj 
uspešen zagon prostora in zapolnitev prodajnih mest. Glede na izkušnje in uspešnost se lahko 
cene v nadaljevanju korigirajo. 
Predlog sklepa: 

1. Občinski svet občine Mozirje potrjuje Pravilnik o tržnem redu občine Mozirje v 
predlagani obliki in vsebini. 

2. Občinski svet občine Mozirje se strinja s ceno najema tržnega prostora za 
postavitev prodajnega avtomata v širini 1m in sicer: 
- Fiksni del cene za najem avtomata znaša 6 EUR/mesec  
- Variabilni del cene se določi glede na celotni strošek, ki ga predstavlja el. 

energija 
Priloga: 

 
- Pravilnik o tržnem redu 
- Razpisna dokumentacija 
 
 
Pripravil: 
Jaka Vačovnik 

 

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


Na podlagi 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018), je Občinski svet 
Občine Mozirje na __. seji dne __. _. 2020 sprejel 

P R A V I L N I K 
o tržnem redu 

 
1. člen 

 
S tem tržnim redom se določa pogoje trgovanja na tržnici Mozirje, lokacijo, pravice in dolžnosti upravljavca in 

prodajalcev, seznam blaga s katerim se trguje, zagotavljanje pestrosti ponudbe, način vzdrževanja reda in čistoče 
na tržnici. 
Trgovanje na tržnici se opravlja v skladu z določili tega tržnega reda, Zakona o trgovini in drugih podzakonskih 
predpisov s področja opravljanja trgovinske dejavnosti. 
 

2. člen 
 

Upravljavec organizira in vodi poslovanje, skrbi za urejenost tržnice, sklepa pogodbe s prodajalci in daje v najem 
tržni prostor s pripadajočo opremo. 
 

3. člen 
 

Lokacija tržnice je Hofbauerjeva ulica pri TIC-u Mozirje. 
Upravljavec tržnice je Občina Mozirje oziroma njen pooblaščenec. 

 
PRODAJNA MESTA 

 
 

4. člen 
 
V primeru velikega števila interesentov in polne zasedenosti, imajo prednost poslovni subjekti, ki imajo registriran 
sedež na območju občine Mozirje z namenom podpore lokalne pridelave hrane.  

 
Prodajna mesta se določijo s pogodbo o najemu prostora.  
Če pogodbeno mesto ni zasedeno, lahko upravljavec po predhodnem obvestilu  odda to mesto drugemu 
interesentu. 
 Za prodajno mesto, ki ga priskrbi in določi upravljavec, se zaračunava najemnina. Če upravljavec ugotovi 
namerne poškodbe prodajnega mesta, stroške popravila krije najemnik. Način in rok popravila določi upravljalec. 
 
 

PRODAJALCI 
 

5. člen 
 

Prodajalci imajo z upravljavcem sklenjeno letno pogodbo o najemu prodajnega mesta.  
Na tržnici prodajalci prodajajo blago, kot je opredeljeno v 6. členu pravilnika. 
Prodajalec mora na prodajnem prostoru na vidnem mestu izobesiti oznako z napisom podatkov o prodajalcu 
(naziv, naslov) in imeti na vidnem mestu cenik za posamezne artikle. 
Na tržnici lahko prodajajo le nosilci dejavnosti. 
 

PRODAJA 
 

6. člen 
 

Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom: 
– vse vrste kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadja, med ter čebelarske pridelke in izdelke, žita, mlevski izdelki, 
vrtnine, meso, mesni izdelki, ribe, ribji izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja, vino in domače žganje, 
– živila in pijače, za katera so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln, 
– izdelke domače in umetne obrti, 
– gozdne sadeže, zelišča, gobe, 
– izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Mozirje, ter društev in njihovi dejavnosti, 
 
Vsa živila živalskega izvora se prodaja, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi. 
Alkoholne in brezalkoholne pijače se lahko prodaja le v originalni, zaprti embalaži. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#OBRATOVALNI%C2%A0%C4%8CAS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#OBRATOVALNI%C2%A0%C4%8CAS
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#PRODAJALCI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#PRODAJALCI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#PRODAJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#PRODAJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#7.%C2%A0%C4%8Dlen


 
7. člen 

 
Blago ne sme biti naloženo na tleh, izven prodajnega mesta.  

 
8. člen 

 
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne 

ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec. 
 

RED IN ČISTOČA 
 

9. člen 
 

Prodajalci morajo vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih prostorih.  
 

PRISTOJBINA 
 

10. člen 
 

Stalni prodajalci sklenejo z upravljavcem pogodbo o najemu prodajnega mesta, kjer so določene vse 
podrobnosti. 
Pogodbeni prodajalec plača najemnino v skladu z določbami v pogodbi. 
 
 

11. člen 
 

Prodajalec plača najemnino pooblaščeni osebi upravljavca preden zasede prodajno mesto. 
Če prodajalec, ki je ob podpisu pogodbe plačal najemnino, pa svojega prodajnega mesta  ne zasede, lahko 
upravljavec za čas nezasedenosti njegovo prodajno mesto odda drugemu prodajalcu. 
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano najemnino izdati Potrdilo o plačilu 
najemnine, ki ga prodajalec hrani do konca prodaje. 
Brez plačila najemnine uporaba prodajnega mesta ni možna. 
 

12. člen 
 

Upravljavec zaračunava najemnino v skladu s potrjenim cenikom. Prodajalec mora hraniti potrdilo o plačani 
najemnini za pogodbeno določen čas ali imeti s seboj pogodbo, na osnovi katere lahko prodaja. 
 

13. člen 
 

Prodajalec je dolžan potrdilo o plačani najemnini hraniti do odhoda s prodajnega mesta in ga na zahtevo 
pooblaščene osebe pokazati. Prodajalca, ki nima potrdila o plačani najemnini, oziroma ga pooblaščencu tržnice ne 
predloži na vpogled, se prijavi občinskemu inšpektorju oziroma redarstvu. Pred prijavo se sestavi zapisnik, ki je 
osnova za ukrepanje inšpektorja oziroma redarstva. Ob ugotovljeni kršitvi se prodajalca odstrani s prodajnega 
mesta. 
 

IZVAJANJE NADZORA 
 

14. člen 
 

Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni republiški tržni in drugi inšpekcijski organi. 
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika izvaja pooblaščeni delavec upravljavca in občinski inšpektorat. 
 

15. člen 
 

Za kršitve tržnega reda se izda opomin in obvesti občinskega inšpektorja oziroma redarstvo, ki ukrepa skladno 
z sprejeto zakonodajo. Kršitev mora biti ugotovljena s strani upravljavca in evidentirana. Morebitne pritožbe rešuje 
pristojni organ upravljavca. 
Upravljavec lahko začasno prepove prodajo ali odpove pogodbo. V takih primerih se plačna najemnina ne vrača. 
Pritožba ne zadrži sklepa o začasni prepovedi prodaje oziroma razdrtja pogodbe. 
 

16. člen 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#RED%C2%A0IN%C2%A0%C4%8CISTO%C4%8CA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#RED%C2%A0IN%C2%A0%C4%8CISTO%C4%8CA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#PRISTOJBINA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#PRISTOJBINA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#12.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#12.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#13.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#14.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#14.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#IZVAJANJE%C2%A0NADZORA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#IZVAJANJE%C2%A0NADZORA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#16.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#16.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#17.%C2%A0%C4%8Dlen


 
Prepoved uporabe stalnega prodajnega prostora se lahko izvede, če pogodbenik izvaja prodajo oporečnega 

blaga, samovoljno širi prodajno mesto, zaradi neplačevanja najemnine, oddajanja prodajnih prostorov v podnajem, 
in drugih kršitev tržnega reda. 
 

17. člen 
 

Ta Pravilnik o tržnem redu začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. ___ ___ ____ 
Mozirje, dne __. __. 2020 
 
 
 

Župan 
Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik l.r. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#18.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1740/pravilnik-o-trznem-redu/#18.%C2%A0%C4%8Dlen
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Mozirje, julij 2020 
 

PRIJAVNI OBRAZEC  
Obrazec 1 

 
 
S to vlogo se prijavljamo na javno zbiranje ponudb za oddajo v najem in uporabo tržnice v Mozirju, 
ki je bilo objavljeno na uradni spletni strani Občine Mozirje http://obcina@mozirje.si dne XX. 7. 
2020 in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo. 
 
 

Podatki o gospodarskem subjektu 
 
 
Podjetje/ poslovni subjekt.  

 
Zakoniti zastopnik 

 
Matična številka 
 
Davčna številka 
 

Številka transakcijskega računa 
 
Naslov 

 
Številka telefona 
 
Številka telefaksa 
 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 
 
 
 Datum:                                                    Žig                                                      Podpis ponudnika: 
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Obrazec 2 
IZJAVA  

 ponudnika o izpolnjevanju pogojev za prijavo na javno zbiranje ponudb  
 
Izjavljamo,  
 
1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku: hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile 
obsojene tudi osebe, pooblaščene za zastopanje; 
 
2. da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
našega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovne dejavnosti ali da 
nismo v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, 
podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež; 
 
3. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
zbiranja ponudb; 
 
4. da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež; 
  
6. da smo seznanjeni in bomo v primeru izbire dosledno spoštovali Pravilnik o tržnem redu v občini 
Mozirje ter se strinjamo s pogoji najema in uporabe. 
 
7. da smo si skupaj z lastnikom ogledali Tržnico Mozirje in smo s tem seznanjeni s predmetom 
pogodbe.  
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika: 
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Obrazec 3 

 
 
 

PREDSTAVITEV LASTNE DEJAVNOSTI UPORABNIKA  
TER SORTIMAN IZDELKOV, KI BODO PREMET PRODAJE 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da bomo v najemnem prostoru vršili trgovanje oz. prodajali 
izključno predmete, ki jih je dovoljeno na tržnici prodajati in so opredeljeni v Pravilniku o 
tržnem redu v občini Mozirje. 
 
 
 
 
 
  Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika: 
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Obrazec 4 
  

 
 

IZJAVA 
o registraciji poslovne dejavnosti1 

 
 
 

Izjavljamo, da je naša dejavnost ______________________________________ registrirana pri 

_____________________________________ z dne _____________________ in je aktivno ter je 

registrirano za opravljanje trgovske dejavnosti. 

 

Matična številka podjetja: __________________________ 

DŠ/Ident. št. za DDV: _____________________________ 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe prijavitelja: 
 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Izjavo je treba izpolniti, v kolikor podjetje ne predloži izpisa iz poslovnega registra. 



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 

 . 

6 
 

 
 
 

Obrazec 5 
Številka pogodbe: _______ 
Datum: __________ 
 
 
VZOREC POGODBE 

 
POGODBA O NAJEMU IN UPORABI TRŽNEGA PROSTORA V MOZIRJU 

        
 

Pogodbeni stranki: 
 
Lastnik – upravljavec: 
Občina Mozirje  
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 
ID za DDV: SI70998396 
TRR: 01279-0100018729, odprt pri UJP- Urad Žalec, 
ki ga zastopa župan Ivan Suhoveršnik 
 
 
in  
 
 
uporabnik – najemnik:   
Naziv: _______________________________________________ 
Naslov: ______________________________________________ 
ID  za DDV: ___________________ 
TRR: ________________________________, odprt pri banki: ________________________ , 
ki ga zastopa _________________________________ 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bila ponudba za najem in uporabo tržnega prostora Mozirje 
sprejeta z obvestilom o izboru št.__________ z dne _________, ki je bil izdan v postopku javnega 
zbiranja  ponudb za najem in uporabo tržnega prostora v Mozirju. 

Lastnik - upravljavec Občina Mozirje daje v najem in uporabo tržni prostor v Mozirju, ki je 
locirana na urejenem tržnem prostoru Hofbauerjeva ulica pri TIC-u Mozirje.  

Tržni prostor je velikosti 1m širine za postavitev tipskega avtomata. Tržni prostor je opremljen 
z varovanim električnim priključkom. 
Poslovni prostor na tržnici je namenjen najemniku-uporabniku, ki se mu s to pogodbo dodeli status 
uporabnika.  
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2. člen 

Najemnik - uporabnik skrbi za izvajanje Pravilnika o tržnem redu v Občini Mozirje, ki je sestavni del 
te pogodbe (priloga 1). Sestavni del te pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija (priloga 
2).  

Najemnik-uporabnik uporablja tržni prostor v skladu s to pogodbo in prevzame skrb za tržni 
prostor.  
 

3. člen 
Najemnik-uporabnik nima pravice oddati tržnega prostora v podnajem. Prav tako si ne more 

brez soglasja Občine Mozirje prilagajati režima na tržnici oziroma spreminjati tržnega reda. Stroške, 
nastale z ureditvijo najemnikovega-uporabnikovega poslovnega prostora, krije najemnik – uporabnik, 
infrastukturo pa opremi lastnik - upravljavec. Način ureditve prostora je predvidoma enak za vse 
uporabnike- najemnike in se uskladi z  lastnikom – upravljavcem. 

Predstavnik lastnika – upravljavca oziroma pooblaščen uslužbenec občinske uprave ima 
pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki jo je najemnik-uporabnik dolžan hraniti za potrebe tržnega 
prostora.  

 
4. člen 

Najemnik-uporabnik plačuje mesečno najemnino za tržnico, višina le-te pa se usklajuje na letni ravni 
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.  

Najemnik – uporabnik in lastnik – upravljavec se sporazumeta, da bo osnova za mesečno 
najemnino fiksni in variablini del. Višina fiksnega dela najemnine se bo usklajevala na podlagi 
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin (enkrat letno, in sicer v mesecu marcu). Izhodiščna cena 
znaša 6 EUR. Variablni del predstavlja porabo el.energije. Vsako odjemno mesto mora biti 
opremljeno z digitalnim merilnikom el. energije (na vtičnici), ki ga zagotovi najemnik. Vrednosti 
porabljene energije mesečno odčitavajo najemniki in stanje/porabo sporočajo lastniku. Lastnik- 
upravljalec ima pravico kontrole porabe energije na posameznem merilnem mestu. 

Najemnik-uporabnik bo pogodbene obveznosti iz tega člena poravnal na osnovi izdanega računa. 
Najemnino za tekoči mesec bo poravnal najkasneje do 15. dne tekočega meseca. Dogovorjen znesek 
bo uporabnik nakazal na transakcijski račun lastnika - upravljavca št. številka 01206-0100018729, ki 
je odprt pri UJP- Urad Žalec. 

Pobrana pristojbina je namenjena pokrivanju nastalih stroškov in z njo razpolaga najemnik- 
uporabnik. V višini pobrane pristojbine so zajeti vsi nastali obratovalni stroški predmeta najema in 
uporabe. 

 
5. člen 

Pogodba med lastnikom-upravljavcem in najemnikom-uporabnikom velja za dobo 1 leta, z možnostjo 
podaljšanja. Predlog za podaljšanje pogodbe mora najemnik – uporabnik podati najkasneje 1. mesec 
pred iztekom veljavnosti, sicer Občina Mozirje lahko prostor dodeli drugemu interesentu. 
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6. člen 
Najemnik-uporabnik pogodbene obveznosti izvaja v skladu s Pravilnikom o  tržnem redu v občini 
Mozirje. Če lastnik – upravljavec oceni, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene dovolj kakovostno, 
na to opozori najemnika-uporabnika in mu postavi rok, do katerega mora le-ta kakovost izboljšati. V 
kolikor lastnik – upravljavec poda pisne pripombe, jih je najemnik-uporabnik dolžan odpraviti v 
predvidenem roku, in sicer najpozneje v 30 dneh od prejetja pisnih pripomb. 
Najemnik - uporabnik se s sklenitvijo te pogodbe zaveže, da bo 

- najeti poslovni prostor uporabljal kot dober gospodar,  

– najeti poslovni prostor vzdrževal v skladu s standardi vzdrževanja,  

– v primeru nujnega popravila najetega poslovnega prostora to takoj sporočil občini oziroma 
upravniku nepremičnine, vendar najkasneje v treh dneh,  

– sam odpravil oziroma povrnil vso škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil 
sam,  

– redno pokrival stroške najemnine,  

– po prenehanju najema poslovni prostor s ključi vrnil v stanju, v kakršnem ga je prevzel, 
upoštevajoč normalno rabo (v primeru poškodbe je potrebno le- te sanirati). 

 
7. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali 
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki 
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 
 
Pogodbo je možno prekiniti, v kolikor pride do bistvenega kršenja določil te pogodbe s strani ene 
ali obeh strank. 
Za bistvene kršitve šteje : 

- neporavnavanje zapadlih obveznosti, 
- slaba kakovost storitev, ki jih uporabnik ne izboljša v postavljenem roku, 
- nespoštovanje Pravilnika o tržnem redu v Občini Mozirje. 

 
Stranka, ki prekinja pogodbo zaradi bistvenih kršitev, je dolžna o tem obvestiti drugo stranko pisno, 
najmanj 30 dni pred dnem, s katerim namerava odstopiti od pogodbe. 
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Pogodbo je možno prekiniti tudi na željo najemnika - uporabnika. V tem primeru je odpovedni rok 
pogodbe o najemu in uporabi tržnice 1 mesec. 

 
8. člen 

Skrbnica pogodbe s strani upravljavca je uslužbenka Občine Mozirje Bernarda Finkšt, s strani 
najemnika - uporabnika pa je skrbnik pogodbe ___________________ . 
 

9. člen 
Spore iz te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bosta pogodbeni stranki reševali na 
pristojnem sodišču. 
 

10. člen 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 
 
 
Datum:                  Datum:  
 
Lastnik – upravljavec:                                                            Najemnik – uporabnik: 
_______________________      ________________________ 
 
Žig                                                                                          Žig 
 
 
 

 
SEZNAM OBVEZNIH ELEMENTOV VLOGE 

 
 
IZPOLNJENI 

- Obrazec 1 (prijavni obrazec z osnivnimi podatki vlagatelja) 
- Obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev za prijavo) 
- Obrazec 3 (opis dejavnosti in predlog prodajnih artiklov) 
- Obrazec 4 (izjava o registraciji poslovne dejavnosti ali fotokopija izpisa iz poslovnega 

registra) 
- Obrazec 5 (vzorec pogodbe – treba ga je parafirati) 
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TOČKA  5 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2,  
3330 MOZIRJE 
 
Številka: 032-0009/2020 
Datum:   21.07.2020 
 
K __. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča ID št. 1675 na 
parc. št. 532/2 - del v k.o. Brezje 
 
PRAVNA PODLAGA:  Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Statut Občine 
Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan  SUHOVERŠNIK, župan 
 
Obrazložitev: 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) v členih od 127. do 133. določa namen, 
postopek, stroške in posledice lokacijske preveritve.  
 
V konkretnem primeru gre za prilagajanje velikosti stavbnega zemljišča za gradnjo pri posamični 
poselitvi (velikost stavbnega zemljišča se lahko poveča ali zmanjša za največ 20 % spremembe, pri 
čemer je to lahko največ 600 m2 glede na izvoren obseg stavbnega zemljišča v občinskem 
prostorskem načrtu); 
 
Postopek za sprejem lokacijske preveritve se izvede na pobudo investitorja. Pobudi se priloži elaborat 
v katerem je utemeljena skladnost pobude z določbami ZUreP-2. Za namen preveritve skladnosti 
elaborata občina pozove nosilce urejanja prostora, da ji predložijo mnenje, elaborat se tudi javno 
razgrne za najmanj 15 dni. Občina v 60 dneh od prejema pobude predlaga občinskemu svetu, da s 
sklepom lokacijsko preveritev potrdi ali jo zavrne. Občina določi stroške lokacijske preveritve, plačilo 
nadomestila je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
Z omenjeno lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več kot 20%. 
Predvideno je povečanje stavbnega zemljišča za 600 m2, kar je enako dopustnim 600 m2  Izvorno 
območje EUP BR 12 pa veliko 193,061 ha. V okviru obravnavane EUP je posebej določeno območje 
dejavnosti površin razpršene poselitve, v velikosti 6.674m2 (600m2/6.674m2 = 0,089, kar znaša v 
odstotkih 8,9%). Kvadratura 600 m2 je v celoti sestavljena iz dela parcele 532/2 k.o. 919-Brezje. 
Skupna površina EUP BR 12 se bo po izvedbi lokacijske preveritve povečala iz 6.674 m2 na 7.274 
m2. 
 
Pripravil: Jože Sinur 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlagamo naslednji sklep: 

SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrdi Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča ID št. 1675 na parc. št. 532/2 - del v k.o. Brezje v predlagani obliki in 
vsebini.  
Priloga:  

- Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča ID št. 1675 na parc. št. 532/2 - 
del v k.o. Brezje  

- Elaborat lokacijske preveritve z ID št. 1675 
- Pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora 



Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin št. 58/2018) je občinski 
svet Občine Mozirje na 11. seji dne 21.07.2020 sprejel  

 
S K L E P 

o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča ID št. 1675 na parc. št. 532/2 - del v 
k.o. Brezje (EUP BR 12) 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča ID št. 1675 na 
parc. št. 532/2 - del v k.o. Brezje (EUP BR 12). 

2. člen  
 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča 
posamične poselitve PNRP z oznako »A« za 600 m², katere izvorna velikost je 6.674m2, kar predstavlja 
enako kot dopustnih 20 % od izvorne velikosti.  

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega 
zemljišča.  

 
3. člen  

 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1675.  

 
4. člen  

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

Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.  

 

Št. _________  

Mozirje, ___________ 

                                                                                                           Župan  

                                                                                                          Občine Mozirje 

                                                                                                          Ivan Suhoveršnik 

 
Priloga: grafični prikaz  
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3245/sklep-o-lokacijski-preveritvi-v-enoti-urejanja-prostora-gas-3a-in-opr-2/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-073-03245-OB%7EP001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-073-03245-OB%7EP001-0000.PDF
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PROSTORA BR 12 (DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

PRI POSAMIČNI POSELITVI ZA PREDVIDEN STANOVANJSKI 
OBJEKT NA PARC. ŠT. 532/2-DEL K.O. 919 - BREZJE)I.D.1675

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ime in identifikacijska številka pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca 

Peter LOJEN, univ.dipl.inž.arh.  
ZAPS A-1099 

  
ime in identifikacijska številka odgovornega geodeta Primož HREN, univ.dipl.inž.geod.  

IZS Geo-0288 
 
 
  
 

Velenje, maj 2020 
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1 UTEMELJITEV 
 
 

1.1 NAVEDBA IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK OZ. NAZIVOV* 
POVEZANIH VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV IN POTRJENIH 
LOKACIJSKIH PREVERITEV IZ PROSOTRSKEGA 
INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA IZVORNO OBMOČJE IN 
OBMOČJE, KI SE NANAŠA NA LOKACIJSKO PREVERITEV 

 

Identifikacijska številka 1675 
 

Naziv območja BR 12 (EUP) 
 

Veljavni prostorski akt Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 46/2015, 77/2015 
in 105/2015). 

Povezane veljavne 
lokacijske preveritve za 
izvorno območje 
 

Na obravnavanem izvornem območju še ni 
identificiranih potrjenih lokacijskih preveritev 
 

Povezane veljavne 
lokacijske preveritve, ki se 
nanašajo na lokacijsko 
preveritev  
 

Na obravnavanem območju lokacijske  
preveritve še ni identificiranih potrjenih 
lokacijskih preveritev 
 

 
*(naziv se navede v primerih, kjer identifikacijska številka še ni dodeljena) 

 

1.2 NAVEDBA KATASTRSKIH OBČIN IN PARCELNIH ŠTEVILK, KI SO 
POVEZANE Z OBMOČJEM LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
Št. parcele k.o. površina lastništvo 
532/2-del 919 - Brezje 600 m2 (8.998 m2) Jože ACMAN in Ana 

ACMAN, Brezje 34, 3330 
Mozirje 

  600 m2 (8.998 m2)  

 
 

1.3. SEZNAM PODATKOVNIH VIROV 
 
 

Sprejeti državni prostorski 
akti 
 

- 
 

Sprejeti občinski prostorski 
akti
  

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine 
Mozirje (UL RS, št. 46/2015, 77/2015 in 
105/2015) 
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Geodetske podlage Geodetski načrt št.:  
 

Ostali viri podatkov PISO (Prostorski informacijski sistem občin), 
https://www.geoprostor.net/piso  
 

 
 

1.4. SEZNAM DODATNE DOKUMENTACIJE, KI JE BILA 
UPORABLJENA PRI IZDELAVI ELABORATA 

 
 

Dodatna dokumentacija 
 

Pri izdelavi elaborata ni bila uporabljena 
nobena druga dokumentacija 
 

 
 

1.5. NAVEDBA NAMENA V SKLADU S 127. ČLENOM ZUreP-2, ZA 
KATEREGA SE PREDLAGA IZVEDBA LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
 
Lokacijska preveritev se v skladu s 127. členom ZUreP-2 izvaja:  
– za namen izvajanja gradenj se prilagaja in določa natančna oblika ter velikost 
območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;  

 
 

1.6. PODROBNA UTEMELJITEV NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE 
 

Navedba namena v skladu s 128. členom ZUreP-2; določanje obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi, pri čemur gre za: 
- širitev obstoječe dejavnosti površin razpršene poselitve (A),  
- za širitev obstoječih dejavnosti in  
- za ohranjanje obstoječega arhitekturnega in tipološkega vzorca. 
 
Pri obravnavani širitvi obsega stavbnega zemljišča velja, da je obstoječa 
posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena ter da se vplivi na okolje 
in na obstoječo posamično poselitev ne bodo bistveno povečali in da je namera 
skladna s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami. 
 
Z lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več 
kot 20%. Predvideno je povečanje stavbnega zemljišča za 600 m2, kar je enako 
dopustnim 600 m2, izvorno območje EUP BR 12 je veliko 193,061 ha. V okviru 
obravnavane EUP je posebej določeno območje dejavnosti površin razpršene 
poselitve, v velikosti 6.674m2 (600m2/6.674m2 = 0,089, kar znaša v odstotkih 
8,9%). Kvadratura 600 m2 je v celoti sestavljena iz dela parcele 532/2 k.o. 919-
Brezje v velikosti 600 m2. Lokacijska preveritev se izvaja na območju posamične 
poselitve, ki je kot tako opredeljeno z občinskim prostorskim načrtom (OPN). 
ZUreP-2 z 280. členom namreč določa, da se površine razpršene poselitve po 
ZPNačrt, kot so v OPN določene skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
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sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, že po samem 
zakonu štejejo kot območje stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi. Drugačna 
ureditev pa velja za razpršeno gradnjo, če je ta bila določena v prostorskih aktih, 
saj se ta ne prevede avtomatično v posamično poselitev, ampak jo mora občina 
kot tako določiti v OPN v skladu s šestim odstavkom 273. člena ZUreP-2. Izvorno 
določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega se ob 
zapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša. Pogoj ni vezan na območja 
zemljiških parcel, ampak na območje posamične poselitve, določeno v OPN, ki 
nujno ne sovpada z območji zemljiških parcel. 
 
 

1.7. NAVEDBA PODATKOV O OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
POSAMIČNE POSELITVE 

 
 

EUP BR 12 

POVRŠINA 193.061 m2  

(od tega merodajni PNRP A 6.674 m2) 

PNRP A- POVRŠINE RAZPRŠENE GRADNJE 

 
 

1.8. GRAFIČNI IZSEK OBMOČJA, KI DOKAZUJE, DA GRE ZA 
POSAMIČNO POSELITEV ALI ZA NAMENSKO RABO, KI ŠTEJE 
KOT POSAMIČNA POSELITEV (v skladu z 280. členom ZUreP-2) 

 

 
 

IZSEK EUP BR12 IZ OPN (vir PISO) 
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1.9. OPIS PREDLAGANE SPREMEMBE OBMOČJA POSELITVE*  
 
*(širitev/izvzem, površina, spremembe (m2), delež sprememb glede na izvorno 

površino (%)) 
 

Z lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več 
kot 20%. Predvideno je povečanje stavbnega zemljišča za 600 m2, kar je manj 
od dopustnih 600 m2, izvorno območje EUP BR 12 je veliko 193,061 ha. V okviru 
obravnavane EUP je posebej določeno območje dejavnosti površin razpršene 
poselitve, v velikosti 6.674 m2 (600m2/6.674m2 = 0,089, kar znaša v odstotkih 
8,9%).  Skupna površina območja dejavnosti površin razpršene poselitve (A) v 
sklopu EUP BR12, ki se nanaša na obravnavano lokacijsko preveritev, se bo po 
izvedbi lokacijske preveritve povečala iz 6.674 m2 na 7.274 m2. Ker se v sklopu 
EUP BR12 nahaja še nekaj območji dejavnosti površin razpršene poselitve (A), 
katerih skupna velikost obsega okoli 9.780 m2, se bo njihova skupna površina 
povečala na 10.380 m2. Delež povečanja območji dejavnosti površin razpršene 
poselitve (A) za EUP BR 12 kot celoto bo 6%. 

 
 

1.10. UTEMELJITEV UPOŠTEVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 
GLEDE UPOŠTEVANJA FIZIČNIH LASTNOSTI ZEMLJIŠČA IZ 
DOLOČB 31. ČLENA ZUreP-2  

 
 
128. člen ZUreP-2 omogoča, da se preveri investicijska namera za gradnjo in 
ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje velikosti 
ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede na obseg, ki 
je kot izvoren določen v veljavnem OPN. Na ta način lahko občina omogoči 
izvedbo določenih gradbenih namer pri posamični poselitvi, ki niso načrtovane 
z OPN ali OPPN in se pojavijo kasneje po sprejemu teh aktov ter omogočajo 
hitrejše prilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične poselitve. 
Pri tem je treba preveriti izpolnjevanje pogojev glede upoštevanja fizičnih 
lastnosti zemljišča in določb iz 31. člena ZUreP-2, ki mora zadostiti naslednjim 
pogojem: 

- da gre za širitev obstoječih dejavnosti, 
- da se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec, 
- da je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, 
- da se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo 

bistveno povečal in 
- da je namera skladna s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami, 

ki so v obravnavanem primeru izpolnjeni. Prav tako so izpolnjeni pogoji glede 
lastnosti zemljišča, saj je območje širitve v geomehanskem smislu stabilno ter 
reliefno primerno za širitev gradnje. Z obravnavano  lokacijsko preveritvijo se 
velikost stavbnega zemljišča ne povečuje za več kot 20%, površina povečanja pa 
tudi ne presega 600m2. Občina ima sprejet OPN, ki ima obravnavano območje 
opredeljeno kot posamično poselitev oz. površino razpršene poselitve (A).  
 
Predvidena gradnja enodružinske stanovanjske hiše je pomembna zaradi 
ohranjanja posamične poselitve. Obravnavano kmetijsko gospodarstvo bo z 
možnostjo predvidene poselitve zagotovilo optimalne bivanjske pogoje za 
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mlado generacijo, kar je ključnega pomena za ohranjanje kmetijske dejavnosti 
ter obstoječega poselitvenega vzorca. Predvidena dopolnilna gradnja ne bo 
spremenila vzorca obstoječe poselitve. Pri tem je potrebno v skladu z 31. členom 
ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17) potrebno upoštevati naslednja določila: 

- ohranja se obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec, za kar se poskrbi s 

predvideno slemenitvijo in naklonom strehe ter višinskim in tlorisnim 

gabaritom objekta: 

tlorisni gabarit: 9,00m x 12,00m 

višinski gabarit: (K) + P + izkoriščeno podstrešje 

naklon strehe: 30° - 45° 

oblika strehe in material: simetrična dvokapnica in opečna kritina 

fasada: svetla, zasnova fasad čim bolj klasična 

 

- predvidena nova površina stavbnih zemljišč ne presega obsega 

obstoječih, za kar je zagotovljeno s to lokacijsko preveritvijo, 

 

- predvidena gradbena parcela omogoča ustrezno komunalno 

opremljenost; omogoča priključitev na obstoječe vodovodno in elektro 

omrežje ter na obstoječo javno pot; fekalne vode bodo odvajane v 

malo biološko čistilno napravo, očiščene vode ter vode s strešin pa 

bodo razpršeno odvajane po terenu 

 

- zaradi predvidene širitve območja stavbnih zemljišč se vplivi na okolje 

in obstoječo posamično poselitev ne bodo bistveno povečali 

 

- načrtovani posegi v prostor so v skladu s pravnimi režimi in varstvenimi 

usmeritvami 

 

- predvidena širitev ni v nasprotju z določili občinskega prostorskega 

načrta 

Predvidena gradbena parcela je sposobna za gradnjo tako z geomehanskega, 
kakor tudi higiensko- zdravstvenega vidika. Struktura tal je primerna za 
temeljenje, teren ni eroziven. Lega omogoča optimalno osvetljevanje objekta 
od jutra do večera. Zaradi predvidene lege gradnje pa tudi ne bo prihajalo do 
vpliva na sosednje objekte in obratno.  V zvezi z gradnjo v varstvenih območjih 
velja le to, da se parcela trenutno nahaja v območju kmetijskih zemljišč ter da 
je potrebno v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja predhodno pridobiti 
vodovarstveno mnenje z vidika odvajanja meteornih voda v podtalije.  

 
 

1.11. PRIKLJUČEVANJE NA ELEKTRO OMREŽJE 
 

Po podatkih investitorja se za predmetno stanovanjsko hišo predvideva 14 kW 
priključne moči, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 20 A.  
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Energija za napajanje predvidene stanovanjske hiše je na razpolago v obstoječi 
priključno merilni omarici na fasadi objekta na parc. št. 531, k.o. Brezje. 
 
V fazi nadaljnjega načrtovanja si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti 
dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Pri načrtovanju in gradnji objekta na območju, za katera bo izdelana lokacijska 
preveritev je potrebno upoštevati veljavne tipizacije Elektra Celje d.d., veljavne 
tehnične predpise in standarde ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 
 
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je 
potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur. list 
RS, št. 70/96) in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010). 
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2 GRAFIČNI DEL 
 
 
2.1  OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE V VEKTORSKI OBLIKI 
2.2  IZVORNO OBMOČJE ZA LOKACIJSKO PREVERITEV  
2.3 IZSEK IZ ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA ZA PARCELE NA OBMOČJU LOKACIJSKE 

PREVERITVE 
2.4  GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE 
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2.1 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE V VEKTORSKI OBLIKI 
 
 

ATRIBUT FORMAT ZAPISA OPIS 

FID 2020_12_1 LP_ACMAN_1 

TIP 1 TIP PREOBLIKOVANJA 
OBMOČJA: 1 -ŠIRITEV 

POV 600 600 m2 
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2.2 IZVORNO OBMOČJE ZA LOKACIJSKO PREVERITEV  
 
 

ATRIBUT FORMAT ZAPISA OPIS 

FID 2020_12_2 LP_ACMAN_2 

PNRP_ID 1110 A – POVRŠINE RAZPRŠENE 
POSELITVE 

EUP_OZN EUP_BR_12 ENOTA UREJANJA PROSOTRA BR 
12 

PEUP_OZN EUP_BR_12_A OBMOČJE POVRŠIN RAZPRŠENE 
POSELITVE  ENOTI UREJANJA BR 
12 

POV 6.674 6.674 m2 
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2.3 IZSEK IZ ZEMLJIŠKOKATASTRSKEGA PRIKAZA ZA PARCELE NA 
OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE 
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2.4 GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE 
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