OBČINA MOZIRJE
ŽUPAN
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05
Mozirje, dne 3.9.2020
Številka: 032-0004/2020

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 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,
ki bo v SREDO, 9.9.2020, ob 17.00 uri,
v sejni dvorani Občine Mozirje
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 21.7.2020,
priloga
2. Volitve: izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in določitev
kandidata za člana Državnega sveta RS
3. Predlog prodaje lastniškega deleža golte d.o.o. - zavezujoča ponudba SICOM INVEST d.o.o.
4. Ureditev ceste spodnji kolovrat – dopis krajanov
5. 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

Občinski svet Občine Mozirje

Zapisnik 11. redne seje

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek, 21.7.2020.
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:
IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, mag. BORUT REPŠE, MARKO PRESEČNIK, BOŠTJAN
GOLIČNIK, LILIJANA RAKUN, mag. DAMJAN KOCJANC, MARK MOLNAR
Opravičeno odsotni: JOŽEF JELEN, TANJA ZUPAN VOLER mag., mag. PETER
GOLTNIK, URŠKA CAR, ALENKA BREZOVNIK
Ostali navzoči:

mag. IVO GLUŠIČ, JAKOB VAČOVNIK - občinska uprava
Nadzorni odbor, Savinjske novice.

Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 8 članov občinskega sveta.
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje
Občinskega sveta Občine Mozirje. Župan je predlagal še tri dodatne toče in sicer:
1. Poročilo Nadzornega odbora o pregledu revizijskega poročila o poslovanju JZ ZSZD
Nazarje
2. Poročilo nadzornega pregleda zaključnega računa proračuna Občine Mozirje za leto 2019
3. Imenovanje članov Občine Mozirje v Svet zavoda OŠ Mozirje
Tako je bil sprejet 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, mag. 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. Poročilo Nadzornega odbora Občine Mozirje o pregledu revizijskega poročila o
poslovanju JZ ZSZD Nazarje (poročevalec: Janez Pirnat)
7. Poročilo nadzornega pregleda zaključnega računa proračuna občine Mozirje za leto
2019 (poročevalec: Janez Pirnat)
8. Imenovanje članov Občine Mozirje v Svet šole OŠ Mozirje (poročevalec: mag. Ivo
Glušič)
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet sprejme dnevni red 11. 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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne
16.6.2020
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb.
Na vprašanja in pobude pa je odgovoril župan. Poudaril je, da bo občina v jeseni 2020 stopila v
kontakt z vsemi koristniki sejmišča in poskušala odnose urediti z ustrezno pogodbo.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Mozirje z dne, 16.6.2020.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 2. točki dnevnega reda
Realizacija proračuna januar - junij 2020; - poročilo
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik z naslednjimi poudarki:
1. Realizacija:
- 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%.
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
- uporaba sredstev proračunske rezervacije: 10.689,68 EUR
- prerazporejanju proračunskih sredstev: V tabeli: "veljavni proračun"
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 donacija 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.
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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.

V razpravi je bilo izpostavljeno naslednje:
Lilijana Rakun:
V letu 2019 je bila sprejeta pravna podlaga za SOU v Mozirju. Sredstva so opredeljena v
proračunu 2020. Ali je projekt živ, kako je s tem?
Marko Presečnik:
Kako pa je z SOU Velenje, ali so tam zajete odvetniške storitve, kako se koristijo in kako je s
plačilom?
Kako je bilo s plačili do pogodbenih izvajalcev, ki v času korone niso izvajali storitev (prevozi
šolskih otrok, TIC, …)?
Glede prostorov za upravo zdravstvenega doma, pa predlagam sestanek z športnim društvom
Mozirje, ki so lastniki objekta Partizan. Tu bi bili primerni prostori.
Boštjan Goličnik:
Za gozdne ceste je predvideno cca 50.000 €, nič ni realizirano, ceste so pa katastrofalne, kdaj
se lahko pričakujejo vzdrževalna dela?
Mag. Borut Repše
V proračunu so izkazane najemnine v višini 4000 €, zakaj so se porabile?
Mozirje rabi splošnega zdravnika, javni zavod naj bi ga priskrbel (tako je bilo obljubljeno), sedaj
pa prihaja psiholog? Zdravstveni dom nujno rabi prostore, ali je občina ponudila kakšno
možnost vsaj za upravo zavoda.
Obveznosti Občine Mozirje do zdravstvenega doma niso poravnane, torej ne drži da ni zapadlih
obveznosti. Primerno bi bilo, da občinska uprava pripravi predlog za poravnavo nastale izgube
zavoda tako po obsegu kot tudi po terminu.
Mag. Damjan Kocjanc:
Če obstaja pravna podlaga za poravnavo izgub zdravstvenega doma s strani Občine Mozirje,
potem je to občina seveda dolžna poravnati. Vsekakor pa bi morali vedeti kakšno je tekoče
poslovanje zavoda in pridobit stališče Računskega sodišča.
Ivan Suhoveršnik:
Odg.:
• SOU Mozirje za potrebe računovodstva ni bila ustanovljena, razlog: ni interesa po zaposlitvi
teh ljudi v Občini Mozirje.
• SOU Velenje dela normalno. Zaradi spremembe ključa sofinanciranja, je občina vključena
tudi v odvetniške storitve. Le teh še v letu 2020 ni koristila. Plačajo se po opravljeni storitvi
(točkah).
• Zaradi korone, je bil obseg zunanjih storitev zmanjšan. Šolskih prevozov v tem obdobju ni
bilo, posledično tudi ne računov in plačil. V zadnjem mesecu šolskega leta, ko se je pouk
spet začel, je bil obseg voženj večji, ker so lahko avtobusi vozili z polovično kapaciteto.
Kako bo v jeseni, ne vemo. TIC je bil v tem obdobju tudi fizično zaprt do 2. junija. Kljub
temu so se nekatere aktivnosti izvajale, npr. promocija, prospektni material, spletna stran,
…, zato so bili v tem obdobju računi manjši. Obveznosti do javnih zavodov, kot je knjižnica,
vrtec, šola, zdravstveni dom in lekarna. Do vseh so bile poravnane obveznosti za plače in
materialne stroške ter dodatke po kolektivni pogodbi in korona uredbi. Slednje je občina
dobila refundirano od RS.
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Za gozdne ceste je v proračunu zagotovljenih 25.000 € za vzdrževanje in 25.000 € za
novogradnjo gozdne ceste na Dobrovljah. Plan vzdrževanja izdela Zavod za gozdove, izvaja
pa se po navadi v jeseni.
Kot vsako leto je občina tudi letos poravnala najemnino za šotor za pustovanje.
Na zadnjem razgovoru z vodstvom zdravstvenega doma, je bilo povedano, da intenzivno
iščejo splošnega zdravnika, ki bi bil v Mozirju. Prostor bo zagotovila (ustrezno pripravila)
občina.
Izguba zdravstvenega doma ni nastala zaradi Občine Mozirje, zato je tudi ni pokrila.
Vsekakor pa bo občina spoštovala sklep Računskega sodišča.

Posebnega sklepa po tej točki ni bilo.

K 3. točki dnevnega reda
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Mozirje
– prva obravnava
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik:
CSD kot dosedanji izvajalec pomoči na domu je podal odpoved. Z izvajanjem bo prenehal z
31.12.2020. Storitev bi po 1.1.2021 zagotavljal koncesionar. V kolikor bi vse občine v Zgornje
Savinjski dolini pravočasno uredili pravno podlago, bi lahko izvedli skupni razpis in izbrali
izvajalca do konca leta 2020.
Zato obravnava in sprejem Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na
domu v Občini Mozirje, posledično pomeni zagotovitev nadaljevanja izvajanja javne storitve
Pomoč družini na domu za upravičene občane.
Razprava:
Lilijana Rakun:
Dejstvo je da se populacija stara. V projektu »starejši za starejše« zaznavamo na tem območju
cca 500 uporabnikov. Poleg tega bo potrebno razmišljat še o dnevnem centru za starejše.
Mag. Borut Repše
Ali obstajajo kakšni podatki, celo analize o trendih staranja, stroških, … to bi bila osnova za
pravočasno in kakovostno odločanje.
Kar zadeva pa konkretnega odloka pa naslednje:
• 5. člen; 7 in 8 alineja, zakaj se tako poudarja lastništvo?
• Strošek za uporabnika; le-ta naj bo čim nižji, npr Ljubljana ima 4 €.
Mag.Damjan Kocjanc:
Iz gradiva izhaja, da naj bi bila cena enaka kot do sedaj, tako za občino kot uporabnika.
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji
SKLEP:
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.
Sklepi je bil sprejet soglasno.
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K 4. točki dnevnega reda
Pravilnik o najemu tržnega prostora pri TIC Mozirje
Uvodno obrazložitev je podal Jakob Vačovnik:
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 € 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 €/prodajno mesto na mesec. Cena najema se letno
usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Cena el. energije se obračuna po števcu.
Z vsakim najemnikom bo sklenjena pogodba o najemu in uporabi tržnega prostora.
Razprava:
Lilijana Rakun:
Sedaj imamo dve tržnici, pri TIC-u in na Trgu. Da ne bo kaj narobe, ker je bilo urejanje tržnice
na trgu sofinancirano s strani MK.
Nina Žmavc:
Opozorila je na obratovalni čas.
Marko Presečnik:
Pogodba o najemu je zelo splošna. Predlaga da jo pregleda odvetnik.
Mag. Borut Repše:
Opozoril je na nedoslednosti, ne dorečenosti v 4. členu (glede odločanja o prodajnem mestu,
odčitavanja števcev elektrike) 11. členu (potrdila o plačilih) in 13. členu (razna dokazila,
verjetno bolj mišljena za klasično tržnico).
Ivan Čopar:
Osnova je tržni interes, če tega ni, potem je ves trud zaman. Sicer pa pohvalno, da se lokalnim
proizvajalcem da možnost povečanja prodaje.
V nadaljevanju so bili sprejeti naslednji
SKLEPI:
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 €/mesec
- Variabilni del cene se določi glede na celotni strošek, ki ga predstavlja el. energija.
Sklep so bili sprejeti soglasno.
K 5. točki dnevnega reda
Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča
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Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik:
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);
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.
Predlog ima vsa potrebna soglasja.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
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.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 6. točki dnevnega reda
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu revizijskega poročila o poslovanju JZ ZSZD
Nazarje
Uvodno poročilo je podal Janez Pirnat:
Nadzorni odbor Občine Mozirje je na 20. redni seji, dne 16. 7. 2020 med drugim obravnaval
tudi Poročilo o notranji reviziji Zgornje Savinjskega zdravstvenega doma Nazarje za leta od
2015 do 2018. V tej zvezi so bili soglasno sprejeti naslednji SKLEPI:
1) NO predlaga Občini Mozirje, da občina kot soustanoviteljica zavoda poravna svoj delež
dolga.
2) NO se strinja z ugotovitvami revizije, da bi morali biti ukrepi pravočasno sprejeti in, da
je za to krivo vodstvo in tudi svet zavoda, ki potrjuje vsakoletni zaključni račun in je bil
tako seznanjen z negativnim poslovanjem zavoda.
3) Poročilo o notranji reviziji ugotavlja, da je velik del izgube nastal iz naslova izplačila
plač, kjer je bilo kršitev največ in tudi s strani revizije ugotovljeno visoko tveganje.
Predlagamo, da vodstvo zavoda takoj poroča svetu zavoda o v tej smeri sprejetih
ukrepih, da do teh kršitev ne bi več prihajalo.
4) Glede na to, da zavod izkazuje negativen poslovni izid na tržni dejavnosti, kar glede na
veljavno zakonodajo ni dopustno, NO predlaga, da se preveri ustreznost izbranih sodil
za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne dejavnosti in o tem poroča svetu
zavoda.
5) NO predlaga županu in občinskemu svetu, da vsako leto pred sprejemom zaključnega
računa Zgornje Savinjskega zdravstvenega doma Nazarje, zahteva poročilo o poslovanju
in na tej podlagi da usmeritve članu sveta zavoda iz Občine Mozirje za razpravo na svetu
zavoda in glede stališča Občine Mozirje v zvezi s poslovanjem.
6) NO se strinja, da poslovanje pregleda Računsko sodišče in, da se na tej podlagi uredi
poslovanje zavoda, ki bo usklajeno z zakonskimi normami na vseh področjih poslovanja.
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Po krajši razpravi so bili sprejeti naslednji
SKLEPI:
1. Občinska uprava Občine Mozirje pripravi predlog poravnave izgube JZ Zgornje
Savinjski zdravstveni dom Nazarje. Predlog naj zajema obseg in časovno obdobje.
2. Poslovanje Zgornje Savinjskega zdravstvenega doma Nazarje naj pregleda Računsko
sodišče.
Sklepi so bili sprejeti soglasno.
K 7. točki dnevnega reda
Poročilo nadzornega pregleda zaključnega računa proračuna Občine Mozirje za leto
2019
Uvodno poročilo je podal Janez Pirnat:
Poročilo je sestavni del zapisnika, je v prilogi.
Posebnega sklepa po tej točki ni bilo.

K 8. točki dnevnega reda
Imenovanje članov Občine Mozirje v Svet šole OŠ Mozirje
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič:
Štiriletni mandat članom Sveta VIZ OŠ Mozirje, se izteka v mesecu septembru 2020.
Glede na to, da bi želeli, da svet začne z delom 24.9.2020, predlagamo da Občinski svet Občine
Mozirje razpravlja o predlogu, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Mozirje. Komisija predlaga, da se v svet šole imenujejo naslednji člani:
• Marko Presečnik
• Mag. Borut Repše
• Nina Žmavc
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje, v Svet šole Osnovne šole Mozirje imenuje:
• mag. Boruta Repšeta,
• Marka Presečnika in
• Nino Žmavc.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 9. točki dnevnega reda
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Ivan Suhoveršnik, župan:
Predstavil je aktivnosti glede pridobivanja zemljišč za kolesarsko stezo. Izpostavil je težavo pri
enem od lastnikov in predlagal postopek razlastitve.
Svet se je s predlogom strinjal.
7

Mag. Borut Repše:
RS naj bi kohezijska sredstva delno preusmerjala v sektor zdravstva. Kako je s tem na
lokalnem nivoju?
Projekt samooskrbe Luče, kako je s tem v Mozirju?
Lilijana Rakun:
Kdaj se načrtuje modra cona v Trgu Mozirje?, odg: nikoli
Marko Presečnik:
Glede na to, da se »Partizan« vrača v roke lokalnega športnega društva, predlagam, da se
občinska uprava dogovori z društvom za najem prostorov, ki bi bili primerni za ZD Nazarje,
dnevni varstveni center in še kaj.
Mag. Damjan Kocjanc:
Opozoril je na problem kolesarske in pešpoti iz Ljubije. V kolikšni meri bo to rešeno z novo
kolesarsko potjo, če se bo delala le do Preseke, morda do Cinkarne, oziroma do Nazarij?
Kdaj bo rešena problematika AP Gneč?
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK

Zapisal :
mag. Ivo GLUŠIČ
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OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje
Številka: 032-0004/2020
Datum: 3.9.2020

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA:

PREDLOG:
- izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve
člana DS RS,
- imenovanje kandidata za člana DS RS

PRAVNA PODLAGA: Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega
sveta
PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
priznanja Občine Mozirje

Kratka obrazložitev:
Na podlagi obvestila državne volilne komisije (priloga) in v skladu s 4. členom Pravil za
izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana državnega sveta, je Komisija za mandatna vprašanja na svoji 7. redni seji, dne 2.9.2020,
pripravila predlog za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve državnega sveta in
predlog kandidata za člana državnega sveta.
Naloga občinskega sveta je, da na seji v skladu s 7. členom zgoraj navedenih pravil izvoli s
tajnim glasovanjem predstavnika (elektorja) in v skladu s 8. členom zgoraj navedenih pravil
izvoli s tajnim glasovanjem kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani v zaporedju, kot je predlog oblikovala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje. Volitve so tajne.
Izvoljen pa je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov.
Predlogi:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje predlaga
naslednja kandidata za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve državnega sveta:
• ČOPAR IVAN, Loke 44a, Mozirje
• PRESEČNIK MARKO, Hribernikova 6, Mozirje
• REPENŠEK JURE, Na Tratah 1a, Mozirje
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje predlaga
kandidata za člana državnega sveta:
• JELEN JOŽEF, Aškerčeva 65, Mozirje
Pripravil:
mag. Ivo Glušič

GLASOVNICA
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA – ELEKTORJA
v volilno telo za volitve državnega sveta

Kandidati:
1. ČOPAR IVAN
2. PRESEČNIK MARKO
3. REPENŠEK JURE.
Voli se eden kandidat.
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata.

GLASOVNICA

ZA VOLITVE KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVEA RS
Kandidati:
1. JELEN JOŽEF

Voli se eden kandidat.
Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS št. 100/05ZDSve-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.l. RS št. 11/07) , je Občinski
svet Občine Mozirje na svoji 16. redni seji, ki je bila 2.10.2012 , sprejel naslednja

PRAVILA

za izvolitev predstavnika Občine Mozirje v volilno telo za volitve državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnika (v nadaljevanju – elektorja)
Občine Mozirje v volilno telo 6. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter
postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu, izvoli občinski svet v
volilno telo za volitve člana državnega sveta enega elektorja in lahko določi enega
kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidata za elektorja in njegovo izvolitev ter
predlaganje in določitev kandidata za člana državnega sveta.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlaga:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja,
- najmanj četrtina članov občinskega sveta.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo tudi enega kandidata za člana
državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja, oziroma za člana državnega
sveta, posredujejo predlagatelji županu najpozneje 5 dni pred zadnjim rokom za
oddajo podatkov o elektorjih in kandidatih volilni komisiji volilne enote.
Župan skliče sejo Občinskega sveta največ 5 dni po roku iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Elektor se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so
kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom.
Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
Kandidat za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.

Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom
za katerega glasuje. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za predstavnika oziroma za člana
državnega sveta pri glasovanju prejela enako potrebnih število glasov, odloči o
izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
10. člen
Volilna opravila opravlja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter
priznanja. Član komisije, ki kandidira za elektorja ali člana državnega sveta, ne more
sodelovati pri volilnih opravilih volilne komisije za izvedbo volitev po teh pravilih.
11. člen
Za predstavnika kandidature se imenuje direktor občinske uprave.
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen direktor občinske uprave,
se za predstavnika kandidature določi član občinskega sveta, ki ga imenuje
občinski svet.
12. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti
pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana
državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
13. člen
Ta pravila sprejme občinski svet z večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
14. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Mozirje.

Številka: 032-0007/2012
Datum : 2.10.2012
ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK

ZAPISNIK
O OPRAVLJENIH VOLITVAH ZA PREDSTAVNIKA (ELEKTORJA) V VOLILNO
TELO ZA VOLITVE DRŽAVNEGA SVETA
V skladu z 10. členom Pravil za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, v sestavi:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
skladno z navedenimi pravili opravila volitve, na 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Mozirje, dne 9.9.2020.
VOLITVE PREDSTAVNIKA (ELEKTORJA) V VOLILNO TELO ZA VOLITVE
DRŽAVNEGA SVETA
Vseh glasovnic je bilo:

_____________

Prevzetih glasovnic je bilo:

_____________

Ostale glasovnice, ki niso bile prevzete

_____________

Glasovalo je:

_____________

Napačno izpolnjenih glasovnic je bilo

_____________

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. ČOPAR IVAN
__________________
2. PRESEČNIK MARKO

__________________

3. REPENŠEK JURE

__________________

Komisija je torej na podlagi pregleda glasovnic ugotovila, da je za kandidata za predstavnika
(elektorja) Občine Mozirje v volilno telo 6. volilne enote izvoljen:
_____________________________ z večino glasov.
Člani komisije:
______________________ ______________________

______________________

ZAPISNIK
O OPRAVLJENIH VOLITVAH ZA KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA
SVETA RS
V skladu z 10. členom Pravil za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, v sestavi:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
skladno z navedenimi pravili opravila volitve, na 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Mozirje, dne 9.9.2020.
VOLITVE KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA RS
Vseh glasovnic je bilo:

_____________

Prevzetih glasovnic je bilo:

_____________

Ostale glasovnice, ki niso bile prevzete

_____________

Glasovalo je:

_____________

Napačno izpolnjenih glasovnic je bilo

_____________

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Jože Jelen

________ glasov

Komisija je torej na podlagi pregleda glasovnic ugotovila, da je za kandidata 6. volilne enote,
za člana Državnega Sveta izvoljen:
_____________________________ z večino glasov.
Člani komisije:
______________________ ______________________

______________________

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje
Številka: 032-0004/2020
Datum: 3.9.2020

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA:

Predlog prodaje lastniškega deleža golte d.o.o.
- zavezujoča ponudba SICOM INVEST D.O.O.

PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države
PREDLAGATELJ:

Župan

Kratka obrazložitev:
Občina Mozirje je prejela ponudbo za odkup poslovnega deleža v družbi GOLTE d.o.o..
(priloga).
Občina Mozirje je v obdobju 2000 do 2013 v sodelovanju z drugimi občinami, ki mejijo na
RTC GOLTE, dokapitalizirala družbo GOLTE d.o.o. v višini 144.970 € z namenom, da se
ohrani turistična dejavnost na tem območju. Ker je družba pokrivala izgubo iz naslova
vloženega osnovnega kapitala, PV INVET d.o.o. kot večinski lastnik pa je svoj poslovni delež
prodal SICOM INVESTu, ta pa je družbo GOLTE d.o.o. še dokapitaliziral. Tako ima občina
Mozirje sedaj osnovni vložek v višini 3.582,23 €, kar zanaša 0,61%.
Ker gre za pobudo, ki se nanaša na odsvojitev poslovnega deleža, mora o tem odločati
občinski svet.

Pripravil:
mag. Ivo Glušič

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje
Številka: 032-0004/2020
Datum: 3.9.2020

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
ZADEVA:

Ureditev ceste spodnji kolovrat

PREDLAGATELJ:

dopis krajanov

Kratka obrazložitev:
Občina Mozirje je prejela dopis krajanov spodnjega Kolovrata s pobudo o ureditvi ceste
(priloga).
Cesta za dostop do omenjenega območja poteka po privat zemljiščih. Po veljavni zakonodaji
Občina lahko ureja cesto in jo kategorizira, če je le ta odmerjena in prenesena v občinsko last.
S postopki odmerjanja je občina Mozirje pričela že leto nazaj, vendar se je zadeva ustavila
zaradi dejstva, ker nekateri lastniki ne pustijo postopka odmere zemljišč.

Pripravil:
mag. Ivo Glušič

