
OBČINA MOZIRJE 
ŽUPAN 

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

Mozirje, dne 4.2.2021 
Številka: 032-0002/2021 

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 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje, 
 ki bo v torek, 23.2.2021, ob 17.00 uri, 

v kulturnem domu Mozirje 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 22.12.2020,
priloga

2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje občine Mozirje - skrajšan postopek, priloga  (poročevalec: PRO – MOČ, svetovanje in
druge storitve d.o.o.       )

3. Predlog prodaje lastniškega deleža golte d.o.o. - zavezujoča ponudba SICOM INVEST d.o.o.
(poročevalec: SICOM INVEST d.o.o.)

4. Širitev OŠ Mozirje – DGD projekt, priloga  (poročevalec: BP Projekti)
5. Širitev vrtca Mozirje – DGD projekt, priloga  (poročevalec: BP Projekti)
6. Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje – DIIP priloga  (poročevalec: GEprojekt)
7. Predlog ekonomske cene za razvojni oddelek v šolskem letu 2020/2021, priloga  (poročevalec:

VVZ Mozirje)
8. Soglasje k ceni pomoči družini na domu v Občini Mozirje, priloga  (poročevalec: Zavod Pristan)
9. Prodaja premoženja,  priloga (poročevalec: Jaka Vačovnik)
10. Letni program športa 2021, priloga (poročevalec: Janez Janko)
11. 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, Janez Janko 
- zunanji poročevalci: SICOM INVEST d.o.o., VVZ Mozirje, GEprojekt, BP Projektivni biro, PRO-MOČ svetovanje 
- predstavniki  tiska  



TOČKA  1 
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 14. redne seje 

 
ZAPISNIK 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek, 22.12.2020. 
Seja je potekala v dvorani  Kulturnega doma Mozirje. 

 
 

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

uprava 
 JOŽE SINUR, SOU Velenje 
 ANDREJ KLADNIK, ROK JAMNIKAR, JPK Mozirje 
 IRENA B. FALE, Odvetnica 
 DARJA B. PLANOVŠEK, MAJA BEZOVŠEK, Planing PRO 
  
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta. 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje.  
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 

17.11.2020, priloga 
2. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2021, priloga  (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
3. Predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda za turizem, kulturo šport in mladino Mozirje 

(JZ TKŠM Mozirje) - skrajšan postopek, priloga (poročevalec: Irena Bezovnik Fale) 
4. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - skrajšan 

postopek, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija Glušič, priloga  (poročevalec: SOU 

Velenje, Jože Sinur) 
6. Lokacijska preveritev Brezovnik, priloga  (poročevalec: SOU Velenje, Jože Sinur) 
7. Cene izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z nepretočnimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,  priloga (poročevalec: JPK Mozirje) 
8. Strateški načrt Osrednje knjižnice Mozirje za obdobje 2020-2025, gradivo dano na 13. seji 
9. Predstavitev idejnih projektov: prizidek OŠ Mozirje in prizidek vrtec Mozirje, priloga 

(poročevalec: BP Projektivni biro) 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 14. 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 13. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
17.11.2020. 
 
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 17.11.2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2021 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič. 
 
S proračunom za leto 2021 se predvidevajo prihodki in odhodki Občine Mozirje za obdobje 
enega leta.  Glede na predvidene prilive v letu 2021 je poraba omejena na naslednja glavna 
področja in sicer:  
1. Izvedba investicij, ki so bila odobrena iz kohezijskega sklada: 

1. Nadaljevanje nadgradnje skupne CČN v Lokah. Nadgradnja zajema usedalnik za 
zgoščevanje in dehidracijo nastalega blata, ter sistem za praznjenje, skladiščenje in 
odvoz. (vir: EU sredstva in lastna sredstva občin Mozirje, Nazarje in  Rečica ob 
Savinji) 

2. Dopolnjuje se kanalizacijski sistem v aglomeraciji Mozirje in sicer v Lokah in del 
Mozirja. (vir: EU sredstva in lastna sredstva Občine Mozirje) 

2. Tekoče obveznosti občine: 
1. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče Soteska, vir: Občina Mozirje) 
2. Novogradnja parkirišč (ob Šajspahu, pri Beričniku vir: Občina Mozirje) 
3. Pridobitev projektne dokumentacije (vodovod Letošč, kolesarske povezave, 

Praprotnikova ulica, PZI prizidek knjižnice Mozirje, prizidek k vrtcu in  pri  osnovni 
šoli), vir: Občina Mozirje) 

4. Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje javne 
infrastrukture..., 

5. Dotacije društvom 
 
Vsi odbori so predhodno že obravnavali osnutek proračuna in povedali, da so odgovore na 
vprašanja dobili zato je bil v nadaljevanju  sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2021.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 

K 3. točki dnevnega reda 
 
Predlog odloka o prenehanju Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino  občine 
Mozirje 
 
Uvodno obrazložitev je podala Irena Bezovnik Fale, odvetnica 
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JZ TKŠM Mozirje je bil ustanovljen z odlokom iz leta 2006 in je bil vpisan v sodni register 31. 
8. 2006 s sklepom Srg 1423/2006 z namenom, kot je opredeljen v 11. členu Odloka o ustanovitvi 
tega javnega zavoda, to je za opravljanje dejavnosti na področju turizma, kulture, športa in 
mladine, kot javne službe na območju Občine Mozirje. 
Zakon o zavodih v tretji alineji 54. člena določa, da zavod preneha tudi, če ustanovitelj sprejme 
akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za 
katero je bil zavod ustanovljen.  Ta razlog obstoji za sprejem predlaganega odloka o ukinitvi JZ 
TKŠM Mozirje, saj ni potrebe in vsebinskih razlogov, da bi se zgoraj navedene dejavnosti, za 
izvajanje katerih je bil javni zavod ustanovljen, še naprej organizirale v obliki javnega zavoda. 
Zaposleni so bili prerazporejeni na delo k Občini Mozirje (dve zaposleni), dejavnosti zavoda pa 
opravlja Občina Mozirje in TIC Mozirje. Predlog odloka je zato posledica reorganizacije in 
optimizacije.  
Ker je tematika že bila pred letom na dnevnem redu, se predlaga sprejem odloka po skrajšanem 
postopku.  
Cilj celovite reorganizacije je vzdržnost javnih financ z ohranjanjem javnih storitev na enakem 
ali še višjem nivoju, kot do sedaj.  
Prenehanje javnega zavoda bo v naslednjih letih imelo za posledico prihranek sredstev predvsem 
v delu, ki se nanaša na samo delovanje zavoda. 
S sprejetjem predloga odloka bodo nastali stroški s samim formalno pravnim postopkom 
prenehanja in likvidacije – predvsem so to morebitni  notarski stroški in stroški same likvidacije. 
 
Po krajši razpravi je bil sprejet  
 
SKLEP 
Občinski svet Občine  Mozirje sprejme Sklep in Odlok o ukinitvi JZ TKŠM po skrajšanem 
postopku. 
Sklep je bi sprejet soglasno. 
 
 
K4. točki dnevnega reda 
 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – 
skrajšan postopek 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: 
 
JVIZ Mozirje obiskujejo otroci, ki na podlagi mnenja razvojne ambulante potrebujejo posebno 
obravnavo, ki bi jo lahko izvajali le v razvojnem oddelku. Zaradi tega smo v postopku odprtja 
le tega v enoti Lipa. V ta namen je potrebna sprememba Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Mozirje. 
 
Predlaga se, da se drugi odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Mozirje  (Ur. l. 40/2008, 1/ 2010, 75/2012) spremeni tako, da se glasi:  
OE Vrtec Mozirje opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in prilagojen 
program za predšolske otroke v dveh notranjih organizacijskih enotah. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje po skrajšanem postopku. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 5. točki dnevnega reda 
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija Glušič 
 
Uvodno obrazložitev je podaj  Jože Sinur – SOU Velenje 
 
Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo 
zagotovljeno izvajanje kmetijske dejavnosti vzreje krav molznic. 
Območje OPPN obsega zemljišča, namenjena gradnji kmetijskih objektov in zemljišča, ki so potrebna 
za njihovo redno rabo. Površina območja OPPN obsega ca 8526 m2. Območje obsega zemljiške parcele 
št. 280/1 del, 279/1 del, 279/3 del, 281 del, 285/7 del, 285/6 del, 261/1 del in 261/2 del, k.o. Loke (937). 
Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj: 

- novogradnje objektov, opredeljenih s tem OPPN: 
- 12712 stavbe za rejo živali, 
- 12713 stavbe za skladiščenje pridelka (silos), 

- rekonstrukcije objektov, 
- vzdrževanje objektov, 
- gradnje objektov in naprav komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, preureditev 

obstoječih vodov, 
- gradnje objektov prometne infrastrukture (gradnja dovoznih cest in manipulativnih površin), 
- urejanje utrjenih zunanjih in zelenih površin, 
- gradnja pomožnih objektov kot dopolnitev funkcije osnovnega objekta se lahko izvede kot 

prizidave k osnovnemu objektu ali kot enostavni in nezahtevni objekti  
 

Z uveljavitvijo tega odloka se ne  pričakuje potrebe po dodatnih sredstvih za načrtovanje.  
 
Po uvodni obrazložitvi je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo 
hleva za molznice – kmetija Glušič pod pogojem, da gre odlok v sprejetje po prejetju vseh 
potrebnih pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora na dopisni seji v začetku januarja. 
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Lokacijska preveritev Brezovnik 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jože Sinur-SOU Velenje: 
 
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. 
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Z omenjeno lokacijsko preveritvijo se velikost stavbnega zemljišča ne bo povečala za več kot 20%. 
Predvideno je povečanje stavbnega zemljišča za 173 m², katere izvorna velikost je 869 m², kar predstavlja 
enako kot dopustnih 20 % od izvorne velikosti.  

V nadaljevanju je bil sprejet  naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrdi Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP LN 67 na  parc. št. 101/1-del in 103/3-
del v k.o. 917-Lepa njiva- ID 1987 v predlagani obliki in vsebini.  
Sklep je bi sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Cene izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z nepretočnimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Andrej Kladnik in Rok Jaminkar, JPK Mozirje : 
 
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. 
Priložen je  elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev povezanih z nepretočnimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. 
Prihodki v proračun so vezani na najem infrastrukture. Potrditev cene zagotavlja stabilno 
financiranje izvajanja javne službe. V primeru, da se cena ne potrdi, se razlika cene financira iz 
občinskega proračuna. 
 
Mag. Damjan Kocjanc pripomni, da je nujno, da se ljudi o tej zadevi pravočasno seznani za-kar 
se obveže JPK Mozirje. 
 
Po kratki razpravi je bil sprejet  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ceno, povezano z nepretočnimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami v višini 0,5293 EUR/m3. Cena začne veljati s 
1.4.2021. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Strateški načrt Osrednje knjižnice Mozirje za obdobje 2020-2025 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič 
 
Strateški načrt Osrednje knjižnice Mozirje za obdobje 2020-2025 je osnova za načrtovanje 
delovanja Osrednje knjižnice Mozirje v naslednjem petletnem obdobju.  
Strateški načrt je občinski svet že obravnaval na prejšnji seji in prisotni na povedano niso imeli 
pripomb. 
 
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji  
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, daje soglasje k Strateškemu načrtu Osrednje knjižnice 
Mozirje za obdobje 2020-2025. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Predstavitev idejnih projektov: prizidek k OŠ Mozirje in k vrtcu Mozirje 
 
Uvodno obrazložitev sta podali projektantki Darja B. Planovšek in Maja Bezovšek 
 
Zaradi prostorske stiske v JZ OŠ Mozirje in JVIZ Vrtec Mozirje, je občina Mozirje pristopila k 
pripravi idejnih projektov prizidka k OŠ Mozirje in vrtcu Mozirje. Idejno zasnovo so prisotni 
prejeli z gradivom in po predstavitvi projektantk je bila odprta razprava. 
 
Marko Presečnik: Pozdravlja prizidek k OŠ, sprašuje pa zakaj streha ni povsem ravna. 
Projektantki odgovorita, da mora biti streha rahlo dvignjena zaradi svetlobe. 
Sprašuje, če je smiselno večati vrtec tam, kjer so zelene površine, igrišča za otroke, ki jih  bo po 
posegu bistveno premalo po normativih? Predlaga, da se občina pozanima pri lastnikih sosednjih 
zemljišč o možnosti odkupa (Nadškofija). 
 
Mag. Damjan Kocjanc: Pripomni, da bi bilo smiselno pridobiti podatke o potrebah šole po 
dodatnih prostorih, da bo zadeva s širitvijo šole in vrtca rešena na dolgi rok, da se ne bo čez tri 
leta zopet pokazala potreba po širitvi. Moti ga še zelena streha v smislu vzdrževanja. 
 
Mag. Borut Repše: Smiselno bi bilo narediti pločnik okoli šole in do vrtca, ko se že delajo posegi 
pri obeh objektih. 
 
Mag. Peter Goltnik pripomni, da bi morda bilo smiselno del prizidka v obstoječih kontejnerjih 
prilagoditi obstoječi pozidavi. 
 
Po razpravi je bi sprejet 
 
SKLEP: 
Občinski sklep Občine Mozirje je seznanjen z idejnima projektoma prizidave k osnovni 
šoli in vrtcu Mozirje. Podaja pa naslednje pripombe: 
- razmisli se o vizualni ureditvi (odstranitvi) obstoječih kontejnerjev 
- preveri se ali bo dovolj prostora za igrišča v skladu z normativi 
- preveri se, če je dovolj učilnic tudi dolgoročno 
- preveri se smiselnost zelene strehe 
Sklep je bil sprejet soglasno s podanimi pripombami. 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Na pobudo krajanov Lok, da obstoječi Hotel Benda, ki je sedaj v lasti novega lastnika, ohrani  
prvotno namembnost in sicer turizem, občinski svet sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Celotno območje Hotela Benda se uporablja izključno za namene turizma. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Lilijana Rakun: Krajan Lepe Njive sprašuje, če je mogoče, da bi se asfaltiral krajši odsek 
ceste. 
Prosi za odgovor občine. 
 
Boštjan Goličnik: Predlaga, da bi občina uvedla razpis za kmetijstvo ali pa uvedbo oprostitve 
dela komunalnega prispevka pri investiciji v kmetijska poslopja. 
 
Nina Žmavc: Opozori na težavo s pasjimi iztrebki na Žabji poti. Prosi za postavitev dodatnih 
košev za le-te. 
 
Ivan Čopar: Pove, da je v Lokah podobno in da bi bilo smiselno postaviti obvestilne table, ki 
bi lastnike psov opozarjale na to, da je potrebno pasje iztrebke pospraviti. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala :        PODŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Urška Pesan            Jože JELEN 
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OBČINA MOZIRJE 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0001/2021 
Datum:   10.2.2021 
 
 
 
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).  
O tej zadevi je Občinski svet Občine Mozirje že razpravljal na 12. redni seji dne 9.9.2020 in 
sprejel sklep, da se  delež Občine Mozirje v družbi Golte d.o.o. obdrži. Zaradi spremenjenih 
razmer, lastniki družbe želijo o tej tremi ponovno razpravljati.  
 
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 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0001/2021 
Datum:    10.2.2021 
 
 
 
K 4.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Širitev OŠ Mozirje - DGD projekt  
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. obč. št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Na 14. redni seji, dne 22.12.2020, je Občinski svet občine Mozirje razpravljal o idejnih projektih: 
prizidek k OŠ Mozirje in k vrtcu Mozirje, ter sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet občine Mozirje je seznanjen z idejnima projektoma prizidave OŠ in vrtca 
Mozirje. Podaja pa naslednje pripombe: 
- razmisli se o vizualni ureditvi (odstranitvi) obstoječih kontejnerjev 
- preveri se, če je dovolj učilnic tudi dolgoročno 
- preveri se smiselnost zelene strehe 
Sklep je bil sprejet soglasno s podanimi pripombami. 
 

Dne 5.2.2021 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2021 – 2024, ki se zapre 1.3.2021. Predvidena stopnja sofinanciranja je 80% 
upravičenih stroškov (to je brez DDV). 
 

Ker Občina Mozirje želi kandidirati na odprt javni razpis, se na osnovi predstavljenega IDZ 
izdeluje DGD in pridobiva gradbeno dovoljenje. Prijavnica pa bo zajemala fazo ki se že gradi in 
fazo, ki je v pridobivanju gradbenega dovoljenja. 
 

Osnovni podatki objekta: 
OŠ faza 1 (že v gradnji): 
Novogradnja: 251,1 m2 notranjih neto površin (šolska knjižnica, 1x učilnica-multimedija, …), 
vrednost: 1094,4 €/m2 (ocena je iz razpisa, brez DDV) 
Obnova: 213,6  m2 (večnamenski prostor), vrednost: 370 €/m2 
Pogodbena vrednost 325.182,97 € (z DDV) 
OŠ faza 2 (v fazi projektiranja): 
Novogradnja: 508,4 m2 notranjih neto površin (3x učilnica, zbornica, sanitarije, …), vrednost: 
1094,4 €/m2 (ocena je iz razpisa) in 284,7 m2 zunanjih površin, vrednost: 540 €/m2 
Obnova: 148,6  m2 (garderobe, tehnična podpora, …), vrednost: 370 €/m2 
 

Podatki bodo uporabljeni za izdelavo DIIPa, ki je obvezna priloga prijavnice. 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog širitve OŠ Mozirje na osnovi predlaganih  
DGD projektov. 
 

Pripravil: 
Ivo Glušič 
         Ivan Suhoveršnik, župan 
Priloge: 

• DGD 
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DGD 

 

  

 

 Vrsta dokumentacije:  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV 

MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA 

(7. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo objektov, Ur. l. RS 36/18, 51/18 ) 

 

  

 

 Številka in datum dokumentacije:     149/20, JANUAR 2021 

 

 

 

 

 Investitor:   OBČINA MOZIRJE  

   ŠMIHELSKA CESTA 2 

   3330 Mozirje 

  

 

 Objekt:      OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE, 

       rekonstrukcija in prizidava 

 

 

 

 

 Vrsta gradnje:                             REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1840/pravilnik-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-21-2644/popravek-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
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1.2   KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV 

 MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

1.1 Naslovna stran  

1.2 Kazalo vsebine DGD 

1.3 Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji- Priloga 1A 

1.4 Izjava projektanta in vodje projekta v DGD- Priloga 2A 

1.5 Splošni podatki o gradnji- Priloga 4 

1.6    Tehnično poročilo 

1.7   Lokacijski prikazi 

1.8   Tehnični prikazi 

1.9  Pridobljena mnenja 
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1.3  PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI- Priloga 1A 
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1.5       SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI- Priloga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

351-49/69-3/5, 351-

520/84-3, 351-124/92-

08, 351-53/2004-1216, 

351-79/2020

datum GD za obstoječe objekte

12.5.1969, 25.4.1985, 

13.8.1992, 2.9.2004, 

27.2.2020

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

Skupščina Občine 

Mozirje, Upravna enota 

Mozirje

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 638/1

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina Mozirje

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE

Prizidava bo  konstrukcijsko ločen objekt. Prizidek bo pritlične izvedbe, pokrit z enokapno 

streho z nagibom proti zahodu.

V prizidku bodo tri učilnice za najmlajše učence ter sanitarije za učence prve triade. Na severni 

strani prizdave je predvidena nova, večja zbornica, z ločenim vhodom in sanitarijami za 

pedagoški kader.

Povezava novega in starega dela bo preko obstoječega hodnika. Poleg prizidave se izvede tudi 

reorganizacija upravnih prostorov, tako da se pridobijo 4 nove pisarne, garderobe za učence, 

sanitarije in čajna kuhinja. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI



številka katastrske občine 920

parc. št. 638/1

ELEKTRIKA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 638/1

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 638/1

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 638/1

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št.
638/1, 686/2, 630/2, 587, 

685/4

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.
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številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

MO 71

CDsb

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

5333,90 m2

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem
5273,7 m2 37,9%

b) tlakovane odprte bivalne površine 170,5 m2 4,1%

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine
5467,9 m2 23,6%

d) zelene površine 3146,9 m2 22,4%

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 14059,0 m2

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

obstoječ priključek
obstoječ vodomerni 

jašek
Mozirje 638/1

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Mozirje 638/1

obstoječ priključek
obstoječa javna 

kanalizacija
Mozirje 638/1

obstoječ priključek
obstoječa meteorna 

kanalizacija
Mozirje 638/1

obstoječ priključek Mozirje
638/1, 686/2, 630/2, 587, 

685/4

Mozirje 638/1

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Mozirje 638/1

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

TELEFONIJA

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

Odlok o prostorskem načrtu Občine Mozirje  ( Ur. l.RS št.  46/2015, tehnični popravek 105/15, 

65/2018)
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VARSTVO VODA

OBJEKT 1 - STAVBA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEVMETEORNE VODE

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VODNO MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

ELEKTRIKA

FEKALNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

DOSTOP
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638/1

Mozirje

prizidava in rekonstrukcija

zahteven

DA NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež 100%

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

Samo v DGD.

16,88 X 39,90

341,9 m

višinska kota pritličja (n. v.) 336,9 m

336,9 m

5,0 m

Samo v IZP, DGD in PID.

580,9 m2

508,4 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 580,9 m2

Bruto prostornina (stavbe) 2728,7 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) 1 Etažnost 1

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

imenovanje objekta

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Prizidava bo  konstrukcijsko ločen objekt. Prizidek bo pritlične izvedbe, 

pokrit z enokapno streho z nagibom proti zahodu.

V prizidku bodo tri učilnice za najmlajše učence ter sanitarije za učence 

prve triade. Na severni strani prizdave je predvidena nova, večja 

zbornica, z ločenim vhodom in sanitarijami za pedagoški kader.

Povezava novega in starega dela bo preko obstoječega hodnika. Poleg 

prizidave se izvede tudi reorganizacija upravnih prostorov, tako da se 

pridobijo 4 nove pisarne, garderobe za učence, sanitarije in čajna 

kuhinja. 

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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Število ležišč število parkirnih mest obstoječe 

Fasada

Oblika strehe enokapnica Naklon (v stopinjah) 6°

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta

vrsta gradnje

usklajena z osnovnim objektom- v kombinaciji oranžne in sive barve

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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1.6    TEHNIČNO POROČILO 

 

1. Opis gradnje in njenih značilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in 

uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 

2. Opis skladnosti gradnje  prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora 

3. Opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov 

za zmanjšanje teh vplivov 

4. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi pogoji ter predpisi, ki so podlaga 

za izdajo mnenj 

5. Izsledki predhodnih raziskav 

6. Druge vsebine , če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter 

drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve 

7. Navedba načrtov ter strokovnih podlag za izpolnjevanje bistvenih zahtev v fazi izdelave 

projektne dokumentacije za izvedbo gradnje 
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI TAKO, DA SE PRI NADALJNJEM 

PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA IZPOLNJEVANJE 

BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV 

 

 

1.1 SPLOŠNI OPIS TER OPIS PROJEKTNE NALOGE 

Na Osnovni šoli Mozirje se je izkazala potreba po dodatnih dveh učilnicah, večji zbornici ter večjih 

garderobah na predmetni in razredni stopnji. Prav tako je predvidena preureditev obstoječih 

prostorov zbornice, tajništva in knjižnice.  

Dostopi v šolo za učence ostanejo obstoječi, se pa uredijo garderobe za 1. triado v eni od učilnic, ki 

je neposredno ob vhodu za učence 1. triade. 

V prizidavi OŠ Mozirje se bodo izvedle tri nove učilnice, zbornica ter sanitarije za zaposlene in učence 

1. triade.  

V obstoječi pisarni ravnateljice in tajništvu se za predmetno stopnjo uredijo nove garderobe, v 

obstoječi zbornici in knjižnici pa se uredijo štiri pisarne in sanitarije za zaposlene. 

Predvidena prizidava bo grajena klasično, locirana bo na parceli številka 638/1 k.o. 920 Mozirje, kar v 

naravi pomeni na severovzhodni strani obstoječe šole.  

Prizidava je načrtovana tako, da bo omogočen dostop invalidnim osebam. 

Prizidek se bo navezoval na obstoječo komunalno in prometno infrastrukturo. 

Projekt je izdelan v skladu z Navodili za graditev osnovnih šol v republiki Sloveniji ter Pravilnikom o 

zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. 

 

1.2 OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA 

katastrska 

občina: 

št. zemljiških 

parcel: 

osnovna namenska 

raba: 

podrobnejša namenska raba: 

920 – Mozirje 638/1 Območje stavbnih 

zemljišč 

CDsb - Površine za izvajanje 

dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja 

Enota urejanja prostora (EUP):  

- MO71 

PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV 

- Erozijsko območje- običajni zaščitni ukrepi 

objektov (Ur. l. RS, št. 37/2018) 

- Osnovna šola –zahteven objekt – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-

SI 12630 (100%) 
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1.3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA 

 
Obstoječi objekt je bil zgrajen v večih fazah. Prvotno zgrajenemu osnovnemu objektu je bilo v 

poznejših letih dodano več prizidav in izvedenih nekaj rekonstrukcij. 

Objekt je v večjem delu pritličen, delno je podkleten, v enem delu pa enonadstropen. 

Gradnja je klasična, nosilni zidovi so pozidani z modularno opeko, povezani so z ab vezmi, stropne 

plošče, temelji in stopnice so armiranobetonski. 

Streha je delno dvokapna, delno ravna z minimalnim padcem, nad učilnicami razredne stopnje so 

enokapnice. Smeri slemen so S-J. 

Stene so ometane z ometom in barvane, v mokrih prostorih obložene s keramiko. Tlaki so izvedeni 

kot plavajoči estrih s finalno oblogo iz vinilnih plošč ali keramike. 

Fasada je delno izvedena v ometu v oranžni in rumeni barvi, delno obzidana s fasadno opeko. Razen 

športne dvorane, ki je novejšega datuma, objekt ni toplotno izoliran.  

Dostopi in dovozi do objekta ostanejo ob predvidenem posegu nespremenjeni. Dovoza sta dva: s 

Šolske ulice, ki poteka ob severnem robu zemljišča šolskega kompleksa ter dovoz s Savinjske ceste 

ob vzhodnem robu, s katere je dovoz do športne dvorane.  

Na zahodni strani zemljišča je parkirišče in gospodarski dovoz, na vzhodni strani pa zunanje šolsko 

igrišče. 

Dostopi za učence predmetne stopnje in za zaposlene so na zahodni strani, dostop za učence 4. in 

5. razredov na severni strani ter dostop za učence 1. triade na vzhodni strani, ob športni dvorani. 

 

1.4 ARHITEKTURNA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA PREDVIDENEGA OBJEKTA 

A – prizidava 

Predvidena je gradnja pritlične lamele na travniku med učilnicami razredne stopnje in zunanjim 

šolskim igriščem. Prizidek bo konstrukcijsko ločen pritličen objekt, pokrit z enokapno streho z 

nagibom proti zahodu. 

V prizidku bodo tri učilnice za najmlajše učence ter sanitarije za učence prve triade. Sanitarije so 

ločene za deklice in dečke, predvidene so tudi sanitarije prilagojene gibalno oviranim osebam. Na 
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severni strani je predvidena nova, večja zbornica, z ločenim vhodom in sanitarijami za pedagoški 

kader. 

Povezava novega in starega dela bo z obstoječega hodnika. 

Ker bo prizidek postavljen pred okni učilnic v SV lameli (3. in 4. razredi), je nivo tlaka postavljen na 

koto šolskega igrišča. Da se zagotovi v novih učilnicah dovolj višine za zagotavljanje ustrezne 

naravne osvetljenosti in dovoljšnjega volumna ter hkrati ne zastira pogleda iz obstoječih učilnic, je 

predvidena enokapna streha z naklonom proti zahodni strani. Na tak način je vzhodni del, kjer so 

učilnice, višji, na zahodni strani, kjer so locirani sanitarni prostori in komunikacijske površine, pa je 

višina prostorov nižja. 

Premagovanje višinske razlike med prizidkom in obstoječim hodnikom se zagotovi z enoramnimi 

stopnicami lociranimi v vogal ob stiku starega in novega. Predvidena je tudi postavitev dvižne 

ploščadi za invalide. Nov povezovalni hodnik bo delno zaprl okna učilnice 3.a razreda. Svetla višina 

hodnika je predvidena 220cm, posledično se parapet oken v pasu hodnika poviša za cca. 55cm. 

Okna bodo še vedno dovolj velika, da zmanjšanje osvetljenosti v prizadeti učilnici ne bo bistvena. 

Ker bodo učenci v razredih, pred katerimi bo prizidek, prikrajšani za pogled na šolsko igrišče in 

zeleno okolico šole, je predvidena izvedba zelene strehe. Predvidena je ekstenzivna zazelenitev, z 

zasaditvijo nezahtevnih rastlin, ki so enostavne za vzdrževanje. 

Gabariti: - tlorisna velikost na najširšem delu: 39.9 m x 16.88 m 

- etažnost: pritličje  

Rekonstrukcija zajema preboj zunanje stene za predvideno povezavo obstoječega objekta s 

prizidavo. 

B – reorganizacija upravnih prostorov 

Zaradi izgradnje nove zbornice v predvidenem prizidku ter ureditve nove knjižnice v večnamenskem 

prostoru, se del prostorov v upravnem traktu sprosti, zato je predvidena reorganizacija teh prostorov. 

Učencem predmetne stopnje se zagotovi več garderobnih prostorov, tako da bo lahko vsak imel 

svojo omarico. Uredijo se tudi 4 pisarne, sanitarije in čajna kuhinja. 

Gabariti: - tlorisna velikost: 24.5 m x 8.6 m 

- etažnost: pritličje 

Ob rekonstrukciji upravnih prostorov se izvedejo posamezni preboji v nosilne stene ter se porušijo 

predelne stene obstoječih dveh pisarn in sanitarij. 



 

 

 

 

OŠ Mozirje DGD – št. 149/20  10 

 

 

1.5 Pregled površin in prostornin po SIST ISO 9836:2011  
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1.6 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

Rušitve 

Povezava prizidave s šolskim poslopjem je predvidena s hodnika v vogalu stika novega in starega. 

Izvede se preboj v zunanji steni. 

Ob rekonstrukciji upravnih prostorov se izvedejo posamezni preboji v nosilne stene ter porušijo 

predelne stene obstoječih dveh pisarn in sanitarij. 

Nosilna konstrukcija 

Nosilna konstrukcija prizidka je predvidena klasična z ab temelji ter vertikalnimi in horizontalnimi 

vezmi, stene bodo opečnate, ostrešje leseno ali jekleno. Prizidek bo konstrukcijsko ločen od 

obsoječih objektov. Konstrukcija bo natančno definirana v načrtu gradbenih konstrukcij v fazi PZI. 

Streha 

Streha prizidka bo enokapnica z naklonom 6° v smeri proti zahodu, to je proti obstoječim učilnicam. 

Kritina bo ekstenzivna zazelenitev na hidroizolaciji. 

Fasada 

Fasada prizidka bo izolirana s toplotno izolacijo in ometana s fasadnim ometom.  

Barva ometa se prilagodi barvam obstoječe fasade, ki je delno iz opečnatih zidakov, delno v rumeni 

ali oranžni barvi. Del fasade športnega objekta je v sivi barvi. 

Barva nove fasade je predvidena v kombinaciji oranžne in sive barve. 

Stavbno pohištvo 

Okna v učilnicah bodo prostorna in bodo zagotavljala dovoljšnjo osvetlitev tudi do šolskih miz v 

ozadju prostorov. Z okni se zagotovi tudi možnost naravnega prezračevanja. 

Senčenje bo z zunanjimi aluminijastimi žaluzijami. 

V rekonstruiranih prostorih je predvidena zamenjava stavbnega pohištva. 

Notranje obdelave prostorov 

Stene bodo ometane in pleskane, v mokrih prostorih obložene z vodonepepustno oblogo. 

Tlaki bodo izvedeni kot plavajoči estrih. Finalna obloga je odvisna od namembnosti in obremenjnosti 

prostora (keramika, guma, epoksi, parket). 

Obdelava stropov je v ometu, v prizidku je predvidena izvedba spuščenih stropov iz 

mavčnokartonskih plošč ter delno rasterskih stropov. 

Inštalacije 

Inštalacije bodo natančno obdelane načrtih strojnih in elektroinstalacij v fazi PZI. 

- ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 

V objektu bo zagotovljena električna instalacija za razsvetljavo in moč, telefonska instalacija in 

instalacija za računalniško mrežo. 

- STROJNE INŠTALACIJE 

PREZRAČEVANJE 

V prizidavi je predvidena kombinacija naravnega in prisilnega prezračevanja. 

OGREVANJE 

Ogrevanje šolskega poslopja je centralno s kotlom na biomaso, posamezni prostori se ogrevajo z 

radiatorji. V prizidku je predvideno talno gretje prostorov. 

KANALIZACIJA 
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Fekalne vode bodo speljane preko PVC cevi v fekalni jašek ter dalje v obstoječ sistem mešane javne 

kanalizacije. 

Meteorne vode s strešin objekta in dvorišča bodo speljane v obstoječi sistem mešane javne 

kanalizacije. 

VODOVOD 

Nova notranja vodovodna instalacija bo vezana na interno vodovodno omrežje v objektu. 

 

1.7 ZUNANJA UREDITEV IN PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO CESTO  

Površine 

Okolica objekta je urejena in v večji meri ostaja obstoječa.  

Ob predvidenem posegu se uredi neposredna okolica prizidave. Pas med obstoječim poslopjem in 

prizidkom se na novo tlakuje. Pod konzolni previs obstoječe šolske lamele se postavijo stojala za 

kolesa in skiroje.  

V SZ vogalu prizidka je predviden vhod za pedagoški kader. Zaradi višinske razlike se uredi dostop 

preko zunanjih stopnic, ki jih bo pokrivala podaljšana strešina strehe prizidka. 

Na vzhodni strani prizidka so predvideni izhodi na prosto iz novih učilnic. Ob učilnicah se tlakuje pas v 

širini 3.5m z vodoprepustnimi materiali. 

Izvedeni bosta sanacija terena po končani gradnji in zazelenitev okolice z avtohtonim rastlinjem.  

Pri urejanju okolice je upoštevana obstoječa konfiguracija terena, ki rahlo pada v smeri proti vzhodu. 

Dostopne poti in manipulativne površine so izoblikovane po terenu. Višinske razlike se premošča s 

položnimi zazelenjenimi brežinami. 

Prometna ureditev 

Prometna ureditev je obstoječa in se ob posegu ne spreminja. Obstoječ priključek na lokalno cesto 

št, LC 267091, preko krajevne ceste št. LK267491 ter priključitev na krajevno cesto št. LK 267601. 

Zbiranje in odvoz odpadkov 

Zbiranje in odvoz odpadkov je obstoječ. Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov se nahajajo na 

severo zahodni strani objekta. Zaradi predvidenega posega ni pričakovati bistvenega povečanja 

količine odpadkov. 

 

1.8 KOMUNALNE NAPRAVE 

Parcela je komunalno opremljena z vso potrebno infrastrukturo, na katero se priključijo nove naprave. 

VODOVOD 

Obstoječi objekt je priključen na javni vodovod. Nove naprave se priključijo na obstoječi interni 

vodovodni razvod. 

KANALIZACIJA 

Obravnavano območje je opremljeno z obstoječim kanalizacijskim sistemom mešane kanalizacije. 

Fekalna kanalizacija 

Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Fekalna kanalizacija se zbira v objektu v interni 

kanalizacijski mreži. Na vzhodni strani objekta pride zbrana fekalna kanalizacija na dveh mestih iz 

objekta v dva revizijska jaška, od koder je speljana v obstoječa jaška mešane javne kanalizacije. 

Priključitev se izvede po navodilih upravljalca. 

Meteorna kanalizacija  

Meteorne vode s strehe prizidave se spelje v obstoječi sistem mešane kanalizacije. 
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Pred odtokom v jašek se vode očistijo v peskolovih. 

Kanalizacija se izvede vodotesno. Cevi meteorne kanalizacije so iz PE in PVC. Cevi se polagajo po 

projektirani trasi in niveleti in v vsem po navodilih proizvajalca cevi. 

ELEKTRIKA 

Obstoječi objekt je priključen na električno omrežje. Nove naprave se priključijo na obstoječi interni 

razvod. 

 

 

 

1.9 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

1.9.1.   MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Objekt bo grajen mehansko odporno in stabilno, kar se izkaže s statičnim izračunom. Zakonska 

podlaga za  zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti objekta so naslednji standardi s 

področja graditve objektov, ki so podlaga za projektiranje objekta v nadaljnji fazi: 

- SIST EN 1991-1-2:2004, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi 

požara na konstrukcije, 

- SIST EN 1994-1-1:2005, Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 

1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe, 

- SIST EN 1997-1:2005, Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila, 

- SIST EN 1998-1:2005, Evrokod 8 – Projektiranje potresno odpornih konstrukcij – 1. del: 

Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe. 

Pri tem bodo upoštevani vsi zunanji vplivi, ki bi lahko imeli za posledico porušitev objekta ali 

njegovega dela, deformacijo ali nihanje, ki bi bilo večje od dopustnega, škodo na drugih objektih 

ali delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi, ki bi bile posledica večjih deformacij nosilne 

konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 

 

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevane vsi trajni, spremenljivi in 

naključni vplivi. Pri trajnih vplivih je upoštevan vpliv težnosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter 

deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo. V zvezi s spremenljivimi vplivi so v zvezi zgradnjo 

upoštevani predvsem predvidena koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, obtežba zaradi 

vetra, vode, zaradi toplotnih vplivov in zmrzovanja ter vplivov, ki jih povzročajo žerjavi ali drugi 

dinamični vplivi strojev, ki se pojavljajo ob gradnji ter korozija. Preverjeni bodo naključni vplivi, 

potres in vplivi zaradi požara. 

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča 

ali ogrožala stabilnost obstoječih objektov. 

 

1.9.2  VARNOST PRED POŽAROM 

Objekt zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njem ali v njegovi bližini ter v zvezi z zagotavljanjem 

požarne omogoča učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Na mestu gradnje je 

zagotovljena zadostna količina požarne vode. 

Nosilna konstrukcija objekta je projektirana v skladu z SIST EN 1991-1-2:2004, Evrokod 1: Vplivi 

na konstrukcije - 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije, na podlagi česar bo 

določen čas ohranila potrebno nosilnost. V zvezi z omejevanjem hitrega širjenja požara po 

objektu so bili pri projektiranju uporabljeni gradbeni elementi, ke se težko vžgejo, ob vžigu pa 

oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini objekta.  

V zvezi z omejevanjem širjenja požara po objektu je prizidava projektirana kot en požarni sektor. 

Izpolnjevanje bistvenih požarnih zahtev se izkaže tehničnih smernic - požarna varnost v stavbah 

TSG-1-001:2019.  

Evakuacijske poti so projektirane v skladu s Tehničnimi smernicami - požarna varnost v stavbah 

TSG-1-001:2019. Na podlagi določil je v objektu poskrbljeno za zadostno število požarnih izhodov 

in poti, ki so projektirane na ustreznih lokacijah, da se lahko ljudje hitro in varno evakuirajo.  

http://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_7/1_7_7%20Tehnicna%20smernica%20_pozar_TSG-1-001_2010.pdf
http://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_7/1_7_7%20Tehnicna%20smernica%20_pozar_TSG-1-001_2010.pdf
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V objektu in okolici je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Na podlagi 

preračuna bodo v objektu nameščena sredstva za hitro gašenje začetnega požara na lahko 

dostopnem mestu, ki bodo tudi redno pregledovana s strani pooblaščene osebe.  

Zunanje stene in streha objekta, ločilne stene skupaj z vrati, okni in drugimi preboji so 

projektirana tako, da je zmanjšana nevarnost širjenja požara na sosednje objekte. 

 

1.9.3  HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 

V objektu bo poskrbljeno za ustrezno higiensko in zdravstveno zaščito. Zaradi obratovanja 

objekta ne bo ogroženo zdravje ljudi in tudi ni predvidenih vplivov na okolje. 

Objekt in njegovi deli zagotavljajo, da je preprečeno onesnaževanje notranjega in zunanjega 

zraka, da so odpadne vode ustrezno očiščene ter odpadki ustrezno skladiščeni in predani 

koncesionarju, ki izvaja odvoz in upravljanje z odpadki. Vpliv ionizirajočih in elektromagnetnih 

sevanj je zanemarljiv oz. ustreza standardom s področja elektro in strojne opreme in ne presegajo 

predpisanih mejnih vrednosti.  

V objektu je na voljo pitna voda. Število sanitarij je ustrezno glede na vrsto objekta. Deli objekta, ki 

so v stiku s pitno vodo ali drugimi vplivi (kot je na primer mikrobiološko onesnaženje ali 

nenameren povratni tok) ne bodo spremenili fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti pitne 

vode na način da bi vplivale na njeno zdravstveno ustreznost.  

Vsi prostori v objektu so osvetljeni v skladu z namembnostjo. Vsi prostori so osvetljeni naravno ter 

umetno ter v emisijah, ki so zadostne z vidika zdravja in dobrega počutja.  

Notranje ugodje v zvezi z kakovostjo zraka je rešeno z naravnim in umetnim prezračevanjem. 

Dimni plini iz kurilne naprave se odvajajo na prosto tako, da ni ogroženo zdravje ljudi in okolja. 

Prezračevanje in klimatizacija ne bo ogrožalo zdravja ljudi ali negativno vplivalo na pravilno 

odvajanje produktov izgorevanja iz kurilne naprave.  

Objekt bo imel higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih in 

padavinskih odpadnih voda. Pojav industrijskih oz. kakršnihkoli drugih odpadnih tekočine ni 

predviden.  

Projektne rešitve, ki so bile uporabljene pri načrtovanju objekta so takšne, da objekt ščitijo pred 

posledicami talne vode, atmosferskimi padavinami, vode iz napeljav objekta in neželeno vlago. V 

zvezi z škodljivim nabiranjem vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih 

objekta in na njegovih površinah je bil izveden preračun gradbene fizike na podlagi izbranih 

konstrukcij in je s tega vidika računsko dokazano, da do omenjenega pojava kondenzacije pri 

normalni uporabi objekta ne sme priti.  

 

1.9.4  VARNOST PRI UPORABI 

Projektne rešitve, ki so bile uporabljene pri načrtovanju objekta so takšne, da je objekt pri 

normalni uporabi varen pred zdrsom, spotikanjem, padcem, utopitvijo, trčenjem, padcem 

elementov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijo, vlomom ali drugimi sorodnimi 

nesrečami ali poškodbami.  

V vseh delih objekta in okolice je s projektnimi rešitvami preprečeno, da bi prišlo do pojava zdrsa 

ali spotika zaradi nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se oblog, nevarnih ovir ali neravnin. 

Na mestih v objektu, kjer bi lahko prišlo do padca, bodo nameščeni ustrezni elementi, ki to 

nevarnost zmanjšujejo odnosno preprečujejo. Ker so pretežno vsa navedena mesta dostopna 

tudi otrokom, bodo vsi elementi prilagojeni in izvedeni tako, da se otroci ne morejo zmuzniti 

skoznje oz. jim je oteženo plezanje po njih (ograje ipd.). 

Zasteklitve bodo zaščitene pred trkom ter izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na 

komunikacijskih poteh bodo tudi vidno označene.  

Gradbeni elementi na fasadi in stekleni elementi bodo varno pritrjeni. Streha je projektirana tako, 

da je varna pred zdrsom snega in ledu.  

Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili nevarni, bodo zavarovani pred dotiki.  

Objekt bo varen pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, vžigom možne 

eksplozivne atmosfere, čezmernim sevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih 
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sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod in prenapetostnimi vplivi ter drugimi 

nevarnostmi. 

 

Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da odvede atmosfersko razelektrenje v 

zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar ter da je omejena okvara sistemov in naprav 

ter zagotovljeno za dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala.  

 

1.9.5  ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Raven hrupa v objektu ne bo ogrožala zdravja ljudi. S projektnimi rešitvami je zagotovljeno za 

primerne razmere za delo in druge dejavnosti. Pri projektiranju je bil upoštevan zunanji hrup. 

Ob predvideni uporabi objekta mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo 

presežene. 

 

1.9.6  VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Objekt je zaradi varčevanja z energijo in zaradi ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih 

virov energije zagotavlja učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju 

toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in njihove kombinacije, pri pripravi tople vode 

in razsvetljave v stavbi ter drugih tehničnih sistemov, poveznih s sistemi stavbe. Sistem ogrevanja 

prizidave je obstoječ. Večji del energije za delovanje sistemov v stavbi bo zagotovljen iz 

obnovljivih virov energije (vgrajene zunanje mehanske zaščite pred pregrevanjem fasadnega 

ovoja, naravno in umetno  prezračevanje zaradi zmanjševanja toplotnih izgub  ter koriščenje 

biomase)  

Objekt je optimalno orientiran in zasnovan z ugodnimi površinami toplotnega ovoja stavbe in 

njegovo kondicionirano prostornino. Razpored prostorov je energijsko optimalno projektiran. Z 

materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo površino objekta je omogočeno učinkovito 

upravljanje energijskih tokov.  

Sistem ogrevanja bo omogočal ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja ob doseganju 

najmanjših možnih toplotnih izgub. 

Pasivni gradbeni elementi zagotavljajo, da se v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih 

temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega obsevanja ne pregrevajo. Zaradi 

projektnih rešitev v zvezi z doseganjem predpisanega toplotnega ugodja ne predvidevamo 

vgrajevanja sistemov za intenzivno nočno hlajenje oziroma drugačnega prezračevanja prostorov. 

Na podlagi projektnih rešitev tudi ne predvidevamo vgrajevanja posebnih sistemov za hlajenje 

objekta. 

Z naravnim prezračevanjem bo dosežena predpisana kakovost zraka, vendar bo vseeno 

predvidoma vgrajen tudi mehanski sistem prezračevanja z učinkovitim vračanjem toplote. 

Predvsem v sanitarijah in kopalnice ter nad kuhalno površino je predviden sistem mehanskega 

prezračevanja.  

Toplota se zagotavlja centralno. Ustrezna energijska učinkovitost se zagotavlja z učinkovitim 

generatorjem in hranilnikom toplote. Prav tako je načrtovan energijsko učinkovit razvod z 

zmanjšanim pretokom ter učinkovito regulacijo sistema. 

Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo prostorov. Vgrajena 

svetila bodo energijsko učinkovita, prav tako pa tudi vsi pripadajoči elementi in regulacija 

sistemov.  

 

1.9.7  UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 

Univerzalna graditev in uporaba objekta vključuje graditev in uporabo objekta, ki je dostopen 

vsem ljudem ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, projektiranje, gradnja in 

uporaba izvedena tako, da so dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter vertikalne povezave 

(stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvižne naprave) ljudem s posameznimi 

funkcionalnimi oviranostmi omogočajo samostojno uporabo in morajo biti opremljeni s potrebno 

signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. 

Število parkirnih mest za invalide je omogočeno blizu glavnega vhoda, hkrati pa je omogočeno 

tudi parkiranje za uporabnike z otroškim vozičkom.  
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1.9.8  TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

Objekt je projektiran tako, da je raba naravnih virov trajnostna in de se omogoča ponovna 

uporaba oziroma možnost recikliranja objekta oziroma njegovih delov in gradbenega materiala 

po odstranitvi, da je s projektnimi rešitvami poskrbljeno za čim daljšo življenjsko dobo objekta, 

njegovih delov in vgrajene opreme ter da bo v postopku gradnje objekta zagotovljeno za 

uporabo okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektu.  

 

Konkretno je za trajnostno rabo naravnih virov poskrbljeno z: 

- Uporabo umetnega kamna (betona), katerega življenjska doba omogoča dolgotrajno uporabo 

objekta, po njegovi odstranitvi pa ga je možno z mletjem koristiti za drenažni ali nasipni 

material pri gradnji novih objektov ali kot agregat za betone,   

- Uporabo opečnih zidakov, ki so iz naravnih materialov in katerih življenjska doba je prav tako  

dolgotrajna ter jih je možno z mletjem po končani uporabi koristiti za nasipni material pri 

gradnji novih objektov ali kot agregat za betone,  

- Uporabo lesenih elementov pri strešni konstrukcij, stavbnem pohištvu in določenih tlakih, 

katerih življenska doba je prav tako dolgotrajna in jih je možno po razgradnji objekta 

enostavno predelati ali uporabiti kot leseno biomaso, 

- Uporabo keramičnih oblog, ki prav tako omogočajo dolgotrajno uporabo in enostavno 

vzdrževanje, ob razgradnji pa jih je možno koristiti za nasipni material pri gradnji novih 

objektov ali kot agregat za betone,  

- Uporabo steklenih površin, ki prav tako omogočajo dolgotrajno uporabo in enostavno 

vzdrževanje, ob razgradnji pa jih je možno reciklirati in ponovno predelati v steklo, 

- Uporabo naprav in elementov, ki jih je možno v celoti reciklirati.  
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2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU 

PROSTORA 

 

NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 

Odlok o prostorskem načrtu občine Mozirje (Ur. l.RS št. 46/2015, tehnični popravek 105/15,  65/2018) 

Oznaka prostorske enote:  EUP – MO71 

 

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA 

 

katastrska 

občina: 

št. zemljiških 

parcel: 

osnovna namenska 

raba: 

podrobnejša namenska raba: 

920– Mozirje 638/1 CD- območje centralnih 

dejavnosti 

 

CDsb- površine za izvajanje 

dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja 

 

PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV 

- Erozijsko območje- običajni zaščitni ukrepi 

 

 

63. člen  

(prostorski izvedbeni pogoji in določila za uporabo)  

(1) Prostorski izvedbeni pogoji se delijo na: 

– splošne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za celotno območje občine, 

– podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki so določeni za posamezno namensko rabo prostora 

in 

– posebne prostorske izvedbene pogoje, v kolikor so ti za posamezno enoto urejanja prostora 

določeni. 

(2) V primeru neskladja med prostorskimi izvedbenimi pogoji se upošteva najprej posebne 

prostorske izvedbene pogoje, nato podrobnejše in zatem splošne prostorske izvedbene pogoje, ki 

veljajo, če posebni ali podrobnejši pogoji ne določajo drugače. 

(3) Za območja predvidenih OPPN so podani pogoji, ki jih je treba upoštevati do njihove izdelave 

 

Skladno, upoštevani so prostorsko izvedbeni pogoji 

 

3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

3.2.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih gradenj in namembnosti objektov 

 

64. člen  

(vrste dopustnih gradenj)  

(1) V kolikor ta odlok ne določa drugače, so na celotnem območju Občine Mozirje dopustne gradnje 

novih objektov (dozidave, nadzidave), spremembe namembnosti v skladu z določili odloka, 

rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov ter vzdrževanje objektov. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#63.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#63.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0dolo%C4%8Dila%C2%A0za%C2%A0uporabo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0dolo%C4%8Dila%C2%A0za%C2%A0uporabo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.1%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj%C2%A0in%C2%A0namembnosti%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.1%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj%C2%A0in%C2%A0namembnosti%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vrste%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vrste%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj)
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(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, so na objektih in v območjih varovane 

kulturne dediščine posamezne vrste gradenj dopustne le izjemoma, po predhodni preveritvi 

umestitve, pri čemer je pred tem treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 

soglasje. 

(3) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter vzdrževanje objektov je dopustno le na zakonito 

zgrajenih objektih in s pridobitvijo ustreznih soglasij oziroma dovoljenj. 

(4) Odstranitve objektov, z izjemo enostavnih objektov, prizidkov oziroma pomožnih objektov, niso 

dovoljene na območju kulturne dediščine, kjer bi lahko zaradi rušitve objekta prišlo do rušenja 

obstoječe morfologije naselja kot celote. Odstranitve so dopustne v primeru, če je investitor pridobil 

ustrezno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine oziroma bo po rušitvi na mestu 

odstranjenega objekta postavil nov objekt, ki bo po velikosti, arhitekturnem oblikovanju in 

namembnosti enak odstranjenemu objektu in bo za gradnjo novega objekta pridobil vsa potreba 

soglasja in dovoljenja. 

(5) Na celotnem območju občine je dovoljena gradnja gradbenih inženirskih objektov ter vseh 

objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture kot npr. vodov in naprav vodovodnega omrežja, 

vodov in naprav kanalizacijskega omrežja (padavinska kanalizacija in kanalizacija za komunalne 

odpadne vode), distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, elektroenergetskega 

omrežja ter omrežja javne razsvetljave. Gradnja prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih in 

podzemnih elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter vodov komunikacijskih omrežij je 

dovoljena le pod posebnimi zakonsko določenimi pogoji. Na območju obstoječih žičnic in 

pripadajočih objektov ter naprav so dopustne rekonstrukcije, vzdrževanje in gradnja nadomestnih 

žičniških objektov ter naprav. 

(6) Na strehah objektov so dovoljeni tudi kolektorji za ogrevanje vode ter fotonapetostni paneli za 

proizvodnjo električne energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, 

postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni dopustna. Na objektih in območjih, 

ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih, je postavitev naprav za proizvodnjo 

električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem treba 

pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 

(7) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo prostora, so 

dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela, dozidave, nadzidave in odstranitev objektov. Za potrebe 

razvoja obstoječih dejavnosti v legalno zgrajenih objektih je dopustna tudi gradnja novih objektov, ki 

jih posamezna dejavnost potrebuje za svoj razvoj, ne glede na vrste objektov, navedenih po 

posameznih EUP v podrobnejših PIP. Gradnja novih objektov iz prejšnjega stavka ni dopustna v 

primerih, ko je to v nasprotju z varstvenim režimom ali s tem ne soglašajo pristojni soglasodajalci 

 

Skladno, gre za rekonstrukcijo in prizidavo obstoječega legalno zgrajenega objekta. 

 

 

3.2.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege zahtevnih in manj zahtevnih objektov 

66. člen  

(regulacijske črte)  

 

Pri umeščanju novih objektov v prostor se upoštevajo črte oziroma gradbene linije ob glavni 

dostopni cesti, ki jih tvorijo in narekujejo že zgrajeni objekti. 

 

Skladno, gradbeno linijo v prostoru tvori obstoječ objekt in lokana cesta na severni strani predvidene 

prizidave. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0lege%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0lege%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#66.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#66.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(regulacijske%C2%A0%C4%8Drte)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(regulacijske%C2%A0%C4%8Drte)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#67.%C2%A0%C4%8Dlen
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67. člen  

(odmiki)  

(1) Nove stavbe, ki so uvrščene med zahtevne in manj zahtevne objekte (nad in pod terenom) 

morajo biti z najbolj izpostavljenim delom strehe (napuščem) od meje sosednjih parcel oddaljene za 

najmanj 4 m. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni na podlagi soglasja mejaša oziroma 

upravljavca gospodarske javne infrastrukture, če se z načrtovano ureditvijo posega v infrastrukturni 

varovalni pas ter v primeru iz prejšnjega člena tega odloka. 

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena morajo biti razmiki med stavbami najmanj 

tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je v 

okviru parcele in predvidene rabe možno normalno izvajanje vzdrževalnih del ter intervencije v 

primeru požara in drugih nesreč. 

(3) Novi objekti se morajo od roba cestišča javne ceste odmakniti najmanj 1,5 m. Odstopanje je 

možno v soglasju z upravljavci gospodarske javne infrastrukture oziroma kadar morajo zaradi 

obstoječega stanja stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji dela naselja ali naselja kot 

celote oziroma za naselja, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine. 

(4) Ograje med posameznimi parcelami se postavijo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov, s 

čimer morata soglašati oba lastnika mejnih parcel. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o 

postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena 

za najmanj 0.5 m. Pri predpisanem odmiku za 0.5 m mora vsak lastnik vzdrževati svoj del ograje ter 

čistiti svoj del vmesnega prostora med ograjo in parcelno mejo. 

(5) Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje ali opornega zidu od ceste 1.0 

m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom. Za postavitev ograje in opornega zida ob 

javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne 

ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev. 

(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče, dvorišče ali v garažo oziroma med javno površino 

in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 

5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže 

oziroma izvoz iz nje. 

(7) Nove stavbe morajo biti oddaljene od gozdnega roba najmanj 10 m. Manjši odmik je dopusten 

na podlagi soglasja pristojnega zavoda za gozdove 

 

Skladno, odmiki so ustrezni. Minimalni odmik predvidene prizidave od parc. št. 686/2 k.o. Mozirje je 

14,29 m, minimalni odmik od parc št. 635/5 k.o. Mozirje je 11,67 m. 

 

 

3.2.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov 

68. člen  

(določanje velikosti objektov)  

 

(1) Dozidave legalno zgrajenih objektov se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % tlorisne površine 

objekta na stiku z zemljiščem. 

(2) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s: 

– faktorjem zazidanosti (v nadaljnjem besedilu FZ), 

– deležem zelenih površin (v nadaljnjem besedilu DI_DZP), 

– višino objektov (v nadaljnjem besedilu DI_H). 

(3) Velikost objekta je določena s faktorjem zazidanosti, ki se določi kot razmerje med zazidano 

površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Faktor zazidanosti ne sme presegati v 

spodnjih tabelah navedenih vrednosti. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#67.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(odmiki)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(odmiki)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.3%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0velikosti%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.3%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0velikosti%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#68.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#68.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dolo%C4%8Danje%C2%A0velikosti%C2%A0objektov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dolo%C4%8Danje%C2%A0velikosti%C2%A0objektov)
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FZ Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP 

Max 0,4 SS, Sk, Abt 

Max 0,6 Asp, SP, SSvs, SB, CU, CD, CDsb, BT 

Max 0,8 SSig, SK, IG, IK, BD, A, Aig, Aik 

(4) Do navedenega FZ je znotraj parcele posamezne namenske rabe možna gradnja enega ali 

več novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Do navedenih faktorjev 

zazidanosti so dopustne tudi dozidave. Ko so zgoraj navedene vrednosti presežene, gradnja objektov 

ni več možna. 

(5) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) parcele večja od dovoljene oziroma določene s tem 

odlokom, je na obstoječih že zgrajenih objektih dopustno vzdrževanje objektov ter rekonstrukcije 

oziroma prenove, brez povečanja površine objektov, volumna in višine objektov. Poleg omenjenega 

so dopustne tudi spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest in so 

skladne z dopustno namembnostjo območja. Dopustna je tudi gradnja garažnih objektov pod 

nivojem terena. 

(6) Stavbe se višinsko prilagajajo prevladujoči višini obstoječih stavb iste namembnosti v 

posamezni enoti urejanja prostora. 

(7) Delež zelenih površin se določi na podlagi faktorja zelenih površin na parceli, namenjeni 

gradnji. Pri tem se za izračun uporabijo le dejanske zelene površine. Površine, kot so travnata 

parkirišča, se pri izračunu DI_DZP ne upoštevajo kot del zelenih površin. Z gradnjo objektov mora biti 

na parceli, kjer stoji objekt, zagotovljenih vsaj toliko zelenih površin, kot je prikazano v tabeli. 

DI_DZP Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP) 

Min 0,2 SSvs, SSig, CU, CD, CDr, IG, IK, BD, Aig, Aik, SS, SK, SB, SP, CDsb, BT, 

Asp, Abt 

 

Skladno, faktor zazidanosti (4753,0 +580,9 m
2

)/14.059,0 m
2

 =0,38, delež zelenih površin je 

(2951,3+195,6 m
2

)/14059,0 m
2 

=0,21.  

 

 

3.2.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 

urejanja zelenih in parkirnih površin 

 

69. člen  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)  

(1) Oblikovanje objektov (oblike, nakloni streh, smeri slemen, materiali in barva kritine, barve in 

materiali fasad ter oblikovanje odprtin) se prilagaja urbanističnim in arhitekturnim značilnostim 

obstoječih kakovostno oblikovanih objektov, pri čemer so za vzor tradicionalni tipi objektov, kot sta 

pritlična hiša z izkoriščenim podstrešjem ter pritlična hiša z mansardo nad vhodom. Pri dozidavah in 

nadzidavah se zagotavlja oblikovno skladnost z obstoječim objektom, dopustna pa je kombinacija 

dveh oblik strehe (npr. dvokapna in ravna). Na varstvenih območjih se upoštevajo pogoji, kot jih 

opredeljuje varstveni režim. 

(2) Streha naj bo ravna, enokapna v razponu med 5°–25° ali dvokapna v razponu med 25°–45°. 

Dvokapna streha je lahko simetrična ali nesimetrična, vendar enakih naklonov strešin. Dopustna je 

kombinacija dveh različnih vrst strehe. Kritine so sive, rjave ali opečne barve in ne smejo biti trajno 

bleščeče. Strehe dozidanega objekta morajo imeti enak naklon strehe kot osnovni objekt ter enako 

vrsto in bravo kritine ali pa so ravne. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena z strešnimi okni ali 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#69.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#69.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov)
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frčadami. Frčade morajo imeti dvokapno, enokapno ali ravno streho. Na celotni strehi morajo biti 

enotno oblikovane. Dopustne so tudi trikotne in trapezne frčade. Strešna okna, kolektorji in 

fotonapetostni paneli na objektu so dovoljeni, v kolikor ti ne kazijo podobe objekta. Fotonapetostni 

moduli ne smejo presegati slemena streh in morajo biti postavljeni vzporedno z ravnino ploskve 

strešine. 

(3) Fasade in oblikovanje objektov: prevladovati morajo naravni materiali, kot so omet, les, kamen, 

dopustna je tudi uporaba stekla in kovine. Pri nestanovanjskih stavbah je dopustna uporaba tudi 

ostalih materialov. Izvedba balkonov, lož, teras in izzidkov je dopustna, razen če je to v nasprotju z 

varstvenim režimom. Dopustna je uporaba le bele barve fasade in pastelnih barv. Pastelne barve so 

vsi odtenki barv z deležem barvne pigmentacije manj kot 20 % v beli osnovi. Pastelna barva ne 

izstopa iz okolice, ni agresivna, fluorescentna ali intenzivna. Dopustni so fasadni poudarki v 

močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine. 

 

Skladno,  

Obstoječi kompleks osnovne šole sestavljajo stavbe različnih velikosti, višin in volumnov, ki jih 

pokrivajo strehe različnih oblik – dvokapnica, enokapnice in ravne strehe in so vizualni odraz različnih 

vsebin – učilnice razredne stopnje, učilnice predmetne stopnje, upravni prostori, gospodarski 

prostori, športna dvorana. 

Lega in oblika prizidka se podreja obstoječi pozidavi in prostorskim danostim na zemljišču. Tako je 

predvidena gradnja pritlične lamele na travniku med učilnicami razredne stopnje in zunanjim šolskim 

igriščem. Prizidek bo konstrukcijsko ločen pritličen objekt, pokrit z enokapno streho z nagibom proti 

zahodu. 

Ker bo prizidek postavljen pred okni učilnic v SV lameli (3. in 4. razredi), je nivo tlaka postavljen na 

koto šolskega igrišča. Da se zagotovi v novih učilnicah dovolj višine za zagotavljanje ustrezne 

naravne osvetljenosti in dovoljšnjega volumna ter hkrati ne zastira pogleda iz obstoječih učilnic, je 

predvidena enokapna streha z naklonom 6° proti zahodni strani. Na tak način je vzhodni del, kjer so 

učilnice, višji, na zahodni strani, kjer so locirani sanitarni prostori in komunikacijske površine, pa je 

višina prostorov nižja.  

Ker bodo učenci v razredih, pred katerimi bo prizidek, prikrajšani za pogled na šolsko igrišče in 

zeleno okolico šole, je predvidena izvedba zelene strehe. Predvidena je ekstenzivna zazelenitev, z 

zasaditvijo nezahtevnih rastlin, ki so enostavne za vzdrževanje. 

Barva nove fasade je predvidena v kombinaciji oranžne in sive barve, kar je prilagojeno barvam 

obstoječe fasade, ki je delno iz opečnatih zidakov, delno v rumeni ali oranžni barvi. Del fasade 

športnega objekta je v sivi barvi. 

 

72. člen  

(določitev števila parkirnih mest)  

(1) Pri dimenzioniranju parkirišč je treba upoštevati veljavne normative za določanje parkirnih mest 

po posameznih dejavnostih. 

(2) Poleg predpisanega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot deset 

PM, treba zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki 

morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. 

(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno 

parkirno mesto za invalide. 

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe 

po istočasnem parkiranju. 

(5) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avtomobil znaša 2.4 x 5.0 m. 

 

Skladno, obstoječe število parkirnih mest. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#72.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#72.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dolo%C4%8Ditev%C2%A0%C5%A1tevila%C2%A0parkirnih%C2%A0mest)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dolo%C4%8Ditev%C2%A0%C5%A1tevila%C2%A0parkirnih%C2%A0mest)
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3.2.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 

75. člen  

(merila za določitev parcele)  

(1) Pri določitvi novih parcel za stavbe je treba upoštevati: 

– velikost in namembnost predvidenega objekta na parceli, z vsemi nujno potrebnimi površinami 

za nemoteno uporabo ter vzdrževanje objekta, pri čemer se kot nujne površine upoštevajo parkirna 

mesta, ki jih je treba zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno velike manipulacijske prometne 

površine, ustrezno velike utrjene površine, namenjene pešcem, površine dostopov do javnih cest ter 

površine funkcionalnega zelenja, 

– obliko, namembnost in velikost parcele objektov v odnosu do obstoječih parcel, pri čemer naj 

bodo parametri nove parcele podobni oziroma približno enaki parametrom obstoječih parcel znotraj 

območja, kjer se predvideva gradnja stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, 

– položaj, namembnost in velikost obstoječih in predvidenih javnih površin, 

– ustrezne intervencijske dostope ter velikost potrebnih površin za nemoteno izvajanje aktivnosti 

za zavarovanje ljudi, živali in stvari v primeru požarov in drugih naravnih nesreč, 

– da pri določanju parcele, namenjene gradnji, ni dopustno parcelacije izvesti tako, da ostane del 

zemljišča, na katerem ni mogoča gradnja novega objekta. 

(2) Delitev parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), je 

dovoljena le v primeru, če nova parcela obstoječega objekta ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka. 

(3) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim parcela ni bila določena, razpoložljivo 

zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča 

oblikovanja parcele po zgoraj navedenih pogojih, se parcela določi v okviru dejansko razpoložljivih 

zemljišč, katerih površine ni dopustno zmanjševati. 

 

Skladno, velikost zemljiške oz gradbene parcele št. 638/1 k.o. 920 Mozirje znaša 14059 m2. 

 

3.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

3.3.1 Podrobni pogoji glede dopustnih dejavnosti, dopustnih stavb in ureditev ter nezahtevnih in 

enostavnih objektov 

 

113. člen  

(dopustne dejavnosti po namenski rabi prostora)  

(1) Skladno s tem odlokom so na območju posamezne podrobnejše namenske rabe prostora 

dopustne dejavnosti, ki jih je mogoče glede na veljavno zakonodajo, ki določa klasifikacijo dejavnosti, 

razvrstiti v enega izmed sklopov dejavnosti, prikazanih v spodnji tabeli. 

PNRP Dopustne dejavnosti po določenih sklopih 

SK, IK, A, Aik, G**, K1 in K2 (A) Primarne dejavnosti kmetijstva in gozdarstva 

(pridelava, reja, lov) 

SSig, SK, IG, IK, A, Aig, Aik (B) Predelovalne dejavnosti 

IG, SSig, Aig (C) Sekundarne proizvodne dejavnosti (industrija, obrt) 

CD, E, Evc, Es, IG, IK (D) Dejavnosti proizvodnje, dobave in oskrbe z energijo 

in energenti 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.6%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0merila%C2%A0za%C2%A0parcelacijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.6%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0merila%C2%A0za%C2%A0parcelacijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#75.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#75.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(merila%C2%A0za%C2%A0dolo%C4%8Ditev%C2%A0parcele)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(merila%C2%A0za%C2%A0dolo%C4%8Ditev%C2%A0parcele)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3%C2%A0Podrobni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3%C2%A0Podrobni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#113.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#113.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustne%C2%A0dejavnosti%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustne%C2%A0dejavnosti%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
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Ov, Očn (E) Kom. dejavnosti (oskrba z vodo, odvajanje odpadne 

vode, ravnanje z odpadki) 

CU, CD, BT, BD, Abt, SS, SSvs, SK (F) Trgovina ter dejavnost prodaje izdelkov na debelo in 

drobno 

SSig, SK, IG, IK, PC, PO, A, Aig, Aik (G) Dejavnosti prometa, logistike in skladiščenja 

SSvc, SSig, SK, CU, CD, CDr, BT, BD, IG, IK, 

Abt, Aik, Aig, ZP, ZS, PC, PO 

(H) Sejemske dejavnosti 

SS, SSvs, SB, SK, CU, CD, BT, BD, ZP, ZS, A, 

Abt 

(I) Gostinske dejavnosti 

SS, SK, SB, SP, CU, CD, BT, A, Abt, Asp (J) Dejavnosti, vezane na turistične dejavnosti in 

nastanitev gostov 

* (K) Storitvene dejavnosti 

* (L) Druge poslovne (nepredelovalne in neproizvodne) 

dejavnosti 

CU, CD, T (M) Dejavnosti zagotavljanja televizijskih, radijskih in 

telekomunikacijskih povezav 

SS, SK, SB, CU, CD, CDsb, CDr, A (N) Vzgojno-izobraževalne dejavnosti in znanstveno-

izobraževalne dejavnosti 

SS, SB, BT, CU, CD, Abt (O) Zdravstvene dejavnosti 

SS, SB, CU, CD (P) Dejavnosti zagotavljanja socialnega varstva in oskrbe 

SS, SSvs, SB, SK, CU, CD, CDsb, BT, ZS, ZP, 

ZD, A, Abt 

(Q) Športno-rekreacijske dejavnosti 

SS, SK, CU, CD**, BT, ZP, ZS, A (R) Kulturne in razvedrilne dejavnosti 

SK, CU, CD, CDsb, CDr, A (S) Verske dejavnosti 

X (T) Druge dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno 

od naštetih skupin 

S**, CU, CD**, BT**, A** 

 

 

(V) Bivanje (stalno ali začasno) 

SS, SSig, SK, BT, A, Abt, Aig, Aik (W) Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenimi hišnimi 

osebami 

SS, SK, IK, A** (X) Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

CDr, ZK (Y) Pokopavanje 

LN, IG, Aig (Z) Dejavnosti vezane na proizvodnjo mineralnih surovin 

∞, K1, K2, G** (Φ) Dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami 

Opomba: * pomeni, da je opravljanje dejavnosti dopustno na stavbnih zemljiščih, razen na 

območju zelenih površin; X pomeni, da se dejavnosti smiselno umešča na podlagi njihovega 

morebitnega vpliva na druge dejavnosti znotraj EUP; ** pomeni, da je dopustna tudi na vseh 

členitvah podrobnejše namenske rabe; ∞ pomeni, da je opravljanje dejavnosti dopustno na vseh 

stavbnih zemljiščih, kjer je treba izvesti protipoplavne ali protierozijske ukrepe. 

(2) Sklopi dejavnosti so splošni in določeni tako, da je mogoče določila posameznega sklopa 

smiselno uporabiti in prenesti na vse opredeljene dejavnosti v veljavni klasifikaciji dejavnosti. 

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se šteje, da so na posamezni namenski rabi 

dopustne tudi tiste dejavnosti po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, ki so skladne z 

namenom objektov iz 114. člena odloka. 

 

Skladno, objekt se nahaja na območju z namensko rabo prostora CDsb, kjer so dopustne vzgojno-

izobraževalne dejavnosti in znanstveno-izobraževalne dejavnosti. 

  

114. člen  

(dopustni objekti in ureditve po namenski rabi prostora)  

(1) Skladno z odlokom se lahko na območja posamezne namenske rabe umeščajo navedene 

stavbe ter druge ureditve, ki so v tabeli razvrščene glede na tip stavbe ali ureditve oziroma njen 

namen. Zahtevnost objekta se določi na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje graditve 

objektov. Skladno s tem odlokom se lahko na posamezno namensko rabo umeščajo različne stavbe 

oziroma objekti ne glede na zahtevnost, če so za njihovo umeščanje in gradnjo izpolnjeni pogoji iz 

veljavne zakonodaje in je njihova gradnja skladna z določili tega odloka. 

PNRP Dopustne stavbe in naprave 

SS, SSig, SK, SP, CU, CD, A, Aig 1110 Enostanovanjske stavbe  

1121 Dvostanovanjske stavbe 

SS, SSvs, SB, CU, CD 1122 Tri in več stanovanjske stavbe 

  

SB, CU, CD 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

SSvs, CU, CD, CDsb, SB 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene 

skupine (razen domovi za starejše občane) 

SB 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene 

skupine (samo domovi za starejše občane) 

  

BT, CU, CD 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe za 

kratkotrajno nastanitev 

CU, CD, BT, SS, SK, Abt, IG, BD, A 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

A, BT, Asp, Abt, SP, SS, SK, CU, CD 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

  

CU, CD, SS, SK 1220 Poslovne in upravne stavbe 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#114.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#114.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustni%C2%A0objekti%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustni%C2%A0objekti%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
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CU, CD, SS, SK, BT, BD, IG 12301 Trgovske stavbe 

CU, CD, IG, BD, BT, IG 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 

CD, CU, SS, SK 12303 Bencinski servisi 

CU, CD, SS, SSig, SK, BT, BD, IG, A 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 

  

PC, PO, T, Abt 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

SS, SSig, SSvs, SB, SK, SP, CU, CD, CDr, 

CDsb, A, Abt, Aig, Aik, IG, IK, BD, BT, PO 

12420 Garažne stavbe 

Asp, ZS, ZP, ZD, ZK, PO, PC, 12420 Garažne stavbe (samo kolesarnice) 

  

IG, SSig, Aig, IK 12510 Industrijske stavbe 

A, SS, SK, Aig, SSig, IG 12510 Industrijske stavbe (samo pekarne, mizarske in 

avtomehanične delavnice in podobno) 

IG 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

SK, A, Aik, IG, IK, Aig 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo silosi) 

  

CU, CD, BT, BD 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 

CU, CD, BT, BD 12620 Muzeji in knjižnice 

CU, CD, CDsb, IG 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno 

raziskovalno delo 

CU, CD 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 

SK, A 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo veterinarske 

klinika in veterinarske ambulante) 

CU, CD, CDsb, BT, BD, SS, SSv 12650 Stavbe za šport 

  

SS, SSig, SK, A, Aik, IK 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

CDr 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 

ZK 12722 Pokopališče stavbe (razen krematoriji) 

* 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge 

namene 

SB, CU, CD, CDsb, IG 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za 

nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za 

nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč) 
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* 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih 

postajališčih) 

SS, SSvs, SK, A, Aik, IG, IK 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

zavetišča in hoteli za male živali, pesjaki, konjušnice in 

podobno) 

* 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

zaklonišča) 

SS, SSig, SSvs, SB, SK, SP, CU, CD, CDr, 

CDsb, A, Abt, Aig, Aik, Asp, IG, IK, BD, BT 

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna 

kuhinja, ute in podobno) 

Opomba: * pomeni, da je gradnja teh objektov dopustna na vseh zemljiščih, razen na območju 

kmetijskih in gozdnih in zemljišč ter na obm očju voda. Gradnja objektov na kmetijskih in gozdnih 

zemljiščih ter na območju voda je dopustna le, če je tako oprede ljeno v podrobnih pogojih za 

posege na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda. 

 

Skladno, objekt se nahaja na območju z namensko rabo prostora CDsb, kjer so dopustne stavbe za 

izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo- OSNOVNA ŠOLA, klasifikacije CC-SI 12630. 

 

3.3.2 Podrobni pogoji glede višine in oblikovanja objektov ter drugi pogoji po posameznih namenskih 

rabah  

117. člen  

(podrobni pogoji za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti)  

(1) Območja namenske rabe C (območja centralnih dejavnosti) so namenjena oskrbnim, storitvenim 

in družbenim dejavnostim ter bivanju. 

(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni 

pogoji: 

Namenska raba C  

Območja centralnih dejavnosti 

PNRP CU  

Območja centralnih 

dejavnosti, ki so 

namenjena 

oskrbnim, 

storitvenim in 

družbenim 

dejavnostim ter 

bivanju 

CD  

Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje 

določena dejavnost, razen stanovanj 

Členitev PNRP CU CD CDsb CDr 

Dopustne višine 

DI_H Max 21 m Max 18 m Max 18 m Max 35 m 

Pogoji glede oblikovanja objektov 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#117.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#117.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0na%C2%A0obmo%C4%8Djih%C2%A0centralnih%C2%A0dejavnosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0na%C2%A0obmo%C4%8Djih%C2%A0centralnih%C2%A0dejavnosti)
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Maksimalna 

dopustna etažnost 

(K)+P+4+M (K)+P+2+M (K)+P+1+M (K)+P+M 

Kota pritličja Max 50 cm nad najvišjo koto raščenega terena merjenega tik ob objektu. Na 

območjih ostale in majhne poplavne nevarnosti, kjer je dopustna gradnja 

stanovanjih objektov mora biti kota pritličja vsaj 50 cm nad koto poplavne vode. 

Dopustno razmerje 

stranic objekta 

Min 1:1.4 Min 1:1.4 Min 1:1.4 Min 1:1.4 

Fasade in oblikovanje 

objektov 

Oblikovanje fasad naj bo sodobno in čim bolj enostavno.  

Dovoljena je uporaba tudi drugih sodobnih materialov.  

Glavni vhodi v stavbe naj se, če objekt stoji ob pomembnem javnem prostoru, 

oblikuje na glavni fasadi. 

Strehe Dopustne so simetrične in asimetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše 

stranice in naklonom med 5° in 45° stopinj.  

Dopustna je izvedba čopov.  

Večkapne strehe so dovoljene izjemoma in le v primeru, kadar se z njimi smiselno 

optično zmanjšuje volumen stavbe in le kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna 

stavba).  

Na posamičnih dominantnih objektih kot npr. cerkev, samostan, je dovoljen 

drugačen naklon strešin. 

Drugi pogoji 

Posebnosti Dovoljeno je združevanje posameznih objektov v nize in/ali v kareje.  

Gradnja bencinskih servisov se izvaja v skladu s tehničnimi zahtevami.  

Pri objektih namenjenih opravljanju dejavnosti je dovoljena uporaba drugačnih 

barv in tipov fasad v skladu s celotno podobo pojetja. 

 

Skladno, višina prizidave je glede na koto pritličja obstoječega objekta 0.00=339.85 m.n.v, 2,05 m, 

kar je manj kot višina najvišjega dela osnovnega objekta z nadmorsko višino 350.65 m.n.v.. Relativna 

višina prizidka znaša 5,0 m.  

Etažnost prizidave je P.  

Kota pritličja je na koti raščenega terena in sicer za koti šolskega igrišča, ki znaša 336,90 m.n.v..  

Dimenzije stranic prizidave so 16,88 m x 39,90 m, izraženo v razmerju  stranic je 1 : 2,36. Dimenzije 

obstoječega objekta so 101,86 m x 79,17 m, kar pomeni razmerje stranic 1:1,29. S prizidavo se ne 

spreminja obstoječe razmerje stranic.  

Barva fasade se prilagodi barvam obstoječe fasade, ki je delno iz opečnatih zidakov, delno v rumeni 

ali oranžni barvi. Del fasade športnega objekta je v sivi barvi. Predvidena barva nove fasade je 

predvidena v kombinaciji oranžne in sive barve. Fasade prizidave so oblikovane enostavno, s 

pravokotnimi odprtinami.  

Obstoječi kompleks osnovne šole sestavljajo stavbe različnih velikosti, višin in volumnov, ki jih 

pokrivajo strehe različnih oblik – dvokapnica, enokapnice in ravne strehe in so vizualni odraz različnih 

vsebin – učilnice razredne stopnje, učilnice predmetne stopnje, upravni prostori, gospodarski 

prostori, športna dvorana. 

Lega in oblika prizidka se podreja obstoječi pozidavi in prostorskim danostim na zemljišču. Tako je 

predvidena gradnja pritlične lamele na travniku med učilnicami razredne stopnje in zunanjim šolskim 
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igriščem. Prizidek bo konstrukcijsko ločen pritličen objekt, pokrit z enokapno streho z nagibom proti 

zahodu. 

Ker bo prizidek postavljen pred okni učilnic v SV lameli (3. in 4. razredi), je nivo tlaka postavljen na 

koto šolskega igrišča. Da se zagotovi v novih učilnicah dovolj višine za zagotavljanje ustrezne 

naravne osvetljenosti in dovoljšnjega volumna ter hkrati ne zastira pogleda iz obstoječih učilnic, je 

predvidena enokapna streha z naklonom 6° proti zahodni strani. Na tak način je vzhodni del, kjer so 

učilnice, višji, na zahodni strani, kjer so locirani sanitarni prostori in komunikacijske površine, pa je 

višina prostorov nižja.  

 

 

7.1. Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na objekte in 

omrežja javne infrastrukture: 

 

3.2.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro ter glede gradnje infrastrukture 

 

3.2.7.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo  

76. člen  

(splošno)  

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustna samo na 

komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dovoljena tudi na 

komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju, sočasno z 

gradnjo objektov, zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. 

 

Skladno, gradnja se nahaja na komunalno opremljenem stavbnem zemljišču. 

 

77. člen  

(predpisana obvezna GJI)  

(1) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno 

oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop 

do javne ceste. 

(2) Če objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se 

predpisana komunalna oprema določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na 

namen objektov. 

(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga 

prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima 

negativnih vplivov na okolje in z njim soglaša pristojna služba občine 

 

Skladno, objekt ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne fekalne in meteorne vode, 

priključitev na elektroenergetsko, telekomunikacijsko omrežje ter dostop do javne ceste. 

 

78. člen  

(priključevanje na GJI)  

(1) Objekte je treba priključiti na predpisano obvezno gospodarsko javno infrastrukturo iz 

prejšnjega člena tega odloka in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov 

oziroma enote urejanja predpisuje ta odlok ali drug predpis. Vsi objekti na območjih, na katerih 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.1%C2%A0Pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.1%C2%A0Pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#76.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#76.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1no)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1no)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#77.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#77.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(predpisana%C2%A0obvezna%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(predpisana%C2%A0obvezna%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#78.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#78.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(priklju%C4%8Devanje%C2%A0na%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(priklju%C4%8Devanje%C2%A0na%C2%A0GJI)
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obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna infrastruktura, 

morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka. 

(2) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma zaradi 

fizičnih ovir med objektom in vodovodnim omrežjem, velike višinske razlike, oddaljenosti posameznih 

objektov od omrežja, prečkanja vodotokov, itd., s soglasjem pristojnega upravljavca vodovodnega 

omrežja dovoli tudi uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, cisterna) ali ureditev 

individualnega vodovodnega sistema. 

(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih izven 

vodovarstvenih območij zaradi fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem, velike višinske 

razlike, oddaljenosti posameznih objektov od omrežja, prečkanja vodotokov, itd. lahko, s soglasjem 

pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja, dovoli tudi uporaba individualnih sistemov za 

odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica). 

(4) Po izgradnji javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, za katere 

je priključitev možna, priključiti na javno vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje. 

(5) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Načrtujejo se na 

podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno 

cesto. 

(6) Na javno cesto je treba praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na cesto. 

 

Skladno, objekt je priključen na vodovodno omrežje, električno, telekomunikacijsko omrežje, 

prometno omrežje, komunalne odpadne vode se vodijo v mešano javno kanalizacijo, meteorne 

odpadne vode se vodijo v mešano javno kanalizacijo in odvoz odpadkov. 

 

 

3.2.7.2 Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture  

 

79. člen  

(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in GJI)  

(1) Varovalni pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta: 

Vrsta ceste Varovalni pas 

za reginalno cesto 15 m 

za lokalno cesto (LC, LG, LZ, LK) 8 m oziroma za LK 6 

m 

za javno pot 5 m 

za kolesarske javne 2 m 

(2) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi 

elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša: 

Elektroenergetski vod nazivne napetosti Varovalni pas 

za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje 

nazivne napetosti 35 kV in 110kV 

15 m 

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m 

za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.2%C2%A0Varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.2%C2%A0Varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#79.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#79.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra%C2%A0in%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra%C2%A0in%C2%A0GJI)
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za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m 

za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m 

za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje 

napetosti 

2 m 

(3) Varovalni pasovi ostale infrastrukture: 

Gospodarska javna infrastruktura Varovalni pas 

vodovod 3 m 

padavinska kanalizacija 3 m 

kanalizacija za komunalne odpadne vode 3 m 

telekomunikacije 3 m 

(4) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih 

predpisih, drugačni od navedenih v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov. 

(5) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in 

naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi projektnih pogojev in s 

soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. 

(6) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. 

 

Skladno, z gradnjo se ne približujemo varovalnim pasom. 

 

 

3.2.7.3 Pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra  

 

80. člen  

(splošni pogoji glede gradnje objektov in naprav GJI)  

(1) Vsa GJI se mora graditi in vzdrževati v skladu z veljavnimi področnimi predpisi in tehničnimi 

normativi. 

(2) Trase gospodarske javne infrastrukture je treba medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da 

je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno 

nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme. 

(3) Gradnja omrežij GJI mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za 

zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanje ekonomske učinkovitosti izvajalcev 

gospodarskih javnih služb. Pri gradnji GJI je treba, v kolikor z zakonodajo, pravilniki ter odloki 

upravljavcev GJI to ni določeno, upoštevati v spodnjih preglednicah navedene minimalne odmike, 

globine in načine križanja, ki pa ne veljajo za 110 kV kablovode. 

Preglednica 1: Minimalni medsebojni odmiki (v metrih). 

GJI ELEKTRIKA VODOVOD KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

TOPLOVOD PTT/CATV 

ELEKTRIKA 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.3%C2%A0Pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture%C2%A0in%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.3%C2%A0Pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture%C2%A0in%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#80.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#80.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0objektov%C2%A0in%C2%A0naprav%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0objektov%C2%A0in%C2%A0naprav%C2%A0GJI)
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VODOVOD 0,5 0 0,75 0,5 0,5 0,5 

KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

0,5 0,75 0 0,5 0,5 0,5 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 

TOPLOVOD 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 

PTT/CATV 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Preglednica 2: Minimalni odmik od objektov in minimalna globina polaganja (v metrih). 

GJI ODMIK GLOBINA 

ELEKTRIKA 0,5 0,8 

VODOVOD 0,5 1,2 

KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE 0,5 1,5 

PADAVINSKA KANALIZACIJA 0,5 1,2 

TOPLOVOD 0,5 0,8 

PTT/CATV ob objektu 0,8 

Preglednica 3: Križanje vodov. 

GJI ELEKTRIKA VODOVOD KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

TOPLOVOD PTT/CATV 

ELEKTRIKA nad ali pod pod pod pod pod nad 

VODOVOD nad nad ali pod pod pod nad ali pod nad 

KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

nad nad nad ali pod nad nad nad 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

nad nad pod nad ali pod nad nad 

TOPLOVOD nad nad pod pod nad ali pod nad 

PTT/CATV nad ali pod pod pod pod pod nad 
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(4) V kolikor se v fazi projektiranja najdejo racionalnejše rešitve, se lahko upoštevajo tudi odmiki in 

globine opredeljene v projektantskih rešitvah, vendar le v primeru, če so te skladne s pravilniki in 

standardi, ki veljajo za načrtovanje gospodarske javne infrastrukture. 

(5) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe GJI je treba v okviru območja 

predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav komunalne 

opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali 

urbanističnih zahtev, ni več ustrezna. 

(6) Omrežja GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih 

zaradi terenskih ali drugih razlogo v potek po javnih površinah ni možen. 

(7) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je treba omrežja 

komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi. 

(8) Omrežja in jaške GJI na javnih cestah se umešča zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški 

umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil. 

(9) Globina podzemnih vodov GJI in njenih objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati 

normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba zagotoviti vzpostavitev 

prvotnega stanja kmetijskega zemljišča. 

(10) Prečkanja GJI pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna 

sposobnost struge vodotoka. 

(11) Predvidena GJI in grajeno javno dobro sta razvidna iz grafičnega dela OPN. Odstopanja od 

predvidenih tras so možna v primeru, če se pri nadaljnjem, podrobnejšem proučevanju ali pri 

projektiranju izkaže, da so nove rešitve tehnično ali ekonomsko sprejemljivejše. Pri tem se ne smejo 

poslabšati prostorske in okoljske razmere, prav tako rešitve ne smejo biti v nasprotju z javnimi 

interesi. 

 

Skladno, obstoječa GJI se ne spreminja. 

 

 

81. člen  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest)  

(1) Dimenzija tipskega prečnega profila cestišča se določi glede na vrsto ceste, prometno 

obremenitev in projektno hitrost v skladu s predpisom, ki ureja projektiranje cest. 

(2) Dimenzijo tipskega prečnega profila vseh voznih površin je mogoče zmanjšati v primeru, če 

gradnjo prometnih površin onemogoča legalno zgrajen objekt in ga ni mogoče ali smiselno porušiti. V 

primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se najprej v sprejemljivem obsegu zmanjša širina 

cestišča, potem kolesarske steze in nazadnje pločnika. 

(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. 

(4) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil vodnega 

telesa. Varnost pred stoletnimi visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste 

višine med objektom in višinsko koto stoletnih vod. 

(5) Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s predpisi o 

tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča. 

(6) Obvezna je gradnja pločnikov ob lokalnih zbirnih cestah, praviloma pa se pločniki gradijo ob 

vseh lokalnih cestah v naseljih. Obvezna je tudi izgradnja pločnikov ob javnih cestah, ki vodijo do 

objektov družbene javne infrastrukture, pri čemer se prioritetno zagotovijo pločniki do vrtcev in 

osnovnih šol. 

(7) Minimalna širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m in dvosmerne kolesarske steze 

2,50 m. Minimalna širina pločnika znaša 1,20 m. 

(8) Za posamezne nezazidane celote se določi zasnova umestitve prometne infrastrukture v 

prostor glede na obstoječe prostorske danosti. Detajlna umestitev v prostor se za celoto določi z 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0cest)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0cest)
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idejno zasnovo in projektnimi pogoji upravljavcev GJI, pri čemer pa mora biti idejna zasnova izdelana 

tako, da omogoča dostop in izgradnjo GJI za vsa zemljišča na območju. 

 

skladno, obstoječ priključek na lokalno cesto št. LC 267091 preko krajevne ceste št. LK267491 

 

82. člen  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)  

(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne 

potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. 

(2) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na 

vodovodnem omrežju, v odvisnosti od terenskih razmer, namestijo bodisi nadzemni ali podzemni 

hidranti. Hidrante je treba umeščati zunaj javnih voznih ali pohodnih površin. 

(3) Uporabniki industrijske vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja 

porabljene vode. 

(4) Vodohran mora imeti dostopno pot. Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti 

zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

 

 

83. člen  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)  

(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb 

ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih 

površin. 

(2) Novo kanalizacijsko omrežje se gradi v ločenem sistemu. 

(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih voznih utrjenih ali 

tlakovanih površin se izvaja v skladu s področnimi predpisi. Ločeni kanalizacijski sistem za 

padavinsko odpadno vodo ne sme biti priključen na obstoječi mešani sistem. 

(4) Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode, morajo biti izvedeni podzemno, pri 

čemer je treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko tudi z nadvišanjem terena. Do 

zadrževalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je 

dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije. 

(5) Čistilne naprave naj bodo dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin oziroma locirane 

tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vplivi čistilne naprave. Lokacija naj omogoča morebitno 

razširitev čistilne naprave. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava 

mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo. 

(6) Male komunalne čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno v 

skladu z veljavnimi predpisi. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave. 

(7) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in 

evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s 

pozidanih in tlakovanih površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se 

padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma upravljavca 

kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v 

kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah parcele 

stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#82.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#82.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0vodovodnega%C2%A0omre%C5%BEja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0vodovodnega%C2%A0omre%C5%BEja)
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(9) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne 

površine, niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 

(10) Pri odvajanju padavinskih voda v površinske odvodnike se v čim večji možni meri zmanjšuje 

hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni da se predvidi zadrževanje padavinskih voda z 

zatravitvami, travnimi ploščami, suhimi zadrževalniki ipd. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

 

84. člen  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)  

(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih vodov elektroenergetskega omrežja napetostnega 

nivoja 35 kV in več je dovoljena v koridorjih daljnovodov, pri čemer je gradnja oziroma rekonstrukcija 

daljnovodov v višji napetostni nivo dopustna, če ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem 

OPN, in so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju. 

(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti zgrajeno 

s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 

20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij poselitve, razen v primerih, ko terenske razmere 

gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v 

vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante. 

(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij in tako 

da: 

– se vplivi na okolje zmanjšajo na minimum, 

– se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta, 

– se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih, 

– so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene pred nepooblaščenim dostopom, 

– se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli. 

(4) Transformatorske postaje so praviloma prosto stoječi objekti pravokotnega tlorisa oziroma so v 

primeru gradnje večjih objektov umeščene v objekt. Prosto stoječe transformatorske postaje morajo 

biti čim manjše, oblikovane kot tipski objekti ali prilagojene oblikovanju osnovnega objekta oziroma 

kot sestavni del z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, 

nadstrešnice in podobno. 

(5) V varovalnih pasovih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se 

nahaja vnetljiv material in parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. Za 

gradnjo drugih objektov v varovalnih pasovih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje 

izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ter upoštevati 

predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. 

(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih 

oddajnih sistemov, ki predstavljajo vir sevanja, ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano 

varstvo pred sevanjem. 

(7) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na 

obstoječih objektih dopustno vzdrževanje objektov, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki 

služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope). Gradnja objektov, namenjenih bivanju v 

varovalnih pasovih 110 kV, 220 kV in 440 kV daljnovodov ni dopustna. 

(8) Za vse objekte, novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe namembnosti, ki so 

namenjeni bivanju in ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je 

treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih 

vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi. 
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Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

  

87. člen  

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)  

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v za to določenih posodah, smetnjakih, ki jih določi 

upravljavec javne službe v skladu z veljavnimi področnimi predpisi. 

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri novogradnjah praviloma v objektu ali na 

parceli objekta, h kateremu pripada. Locirano naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno z 

nadstrešnico. Praviloma služi zbirno mesto tudi kot odjemno mesto. 

(3) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dobro prometno dostopno in zunaj 

prometnih površin. V primeru, ko odjemno mesto ni tudi zbirno mesto, je treba takoj po prevzemu 

odpadkov na odjemnem mestu posode za zbiranje odpadkov postaviti nazaj na zbirno mesto. 

(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih, na utrjenih 

javnih površinah, locirajo zbiralnice odpadkov, ekološki otoki. Ekološki otoki so praviloma razporejeni 

tako, da zajemajo gravitacijsko območje 300 prebivalcev. 

(5) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših 

mestnih cest. Imeti mora vratarnico, nadstrešek in ograjo. Zbirni center je lahko izveden tudi kot zaprt 

objekt. 

(6) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče 

posebnih odpadkov, skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali ter v 

posebnih namensko zgrajenih skladiščih. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

 

DRUGA MERILA IN POGOJI:  

 

Merila in pogoji  za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo 

naravnih dobrin:  

 

3.2.8.2 Varstvo okolja in naravnih dobrin  

 

91. člen  

(varovanje in izboljšanje okolja)  

(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v 

obstoječih objektih ter druge prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v 

okolju, kot so s predpisi dovoljene. 

(2) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih 

predpisih, je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega 

ministrstva. 

(3) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno 

z njihovo sočasno sanacijo. 

 

92. člen  

(kakovost zunanjega zraka)  

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja 

varstva zraka. 
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(2) Pri posameznih obstoječih virih, ki lahko potencialno onesnažujejo zrak, mora lastnik oziroma 

upravljavec vira onesnaženja zagotoviti, da emisije škodljivih snovi ne presežejo dovoljenih vrednosti. 

Izvajati je treba meritve v skladu z veljavnimi predpisi, zagotoviti ustrezno zaščito oziroma sanacijo. 

(3) Kakovost zunanjega zraka se zagotavlja s spremembo načina ogrevanja, preprečevanjem 

neprijetnih vonjav, prašnih delcev ter drugimi načini, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka. 

 

93. člen  

(varstvo površinskih voda)  

(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati določbe predpisov s področja 

varstva voda. 

(2) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven območij, kjer 

je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču 

ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. 

(3) S prostorskimi ureditvami se ne sme poslabšati stanja voda in vodnega režima oziroma je 

treba zagotoviti izravnalne ukrepe. 

(4) Posegi na vodna zemljišča morajo biti izvedeni tako, da ne povzročajo sprememb morfoloških 

značilnosti voda in drugih krajinskih kakovosti. 

(5) Treba je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno 

vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je možno 

le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih 

ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda. 

(6) Nedopustno je povzročanje ovir za pretok visokih voda. 

(7) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je 

zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšuje stanje vodnega režima in stanja voda. 

(8) Pri načrtovanju poteka trase GJI je treba predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Na 

delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši 

odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske 

možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin vodotokov. 

(9) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana 

tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka. 

(10) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo 

dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture 

(most, prepust na javnih cestah ipd.). 

(11) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta 

dovoljeni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda. 

(12) Pri načrtovanju aktivnosti, posegih v prostor, je treba upoštevati meje priobalnih zemljišč. 

Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na 

vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča na 

vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna 

zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. 

(13) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani 

v kopije katastra ter za vodotoke v ceveh. 

(14) Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se 

območje priobalnega zemljišča določi v sodelovanju s pristojnim organom za vodno gospodarstvo. 

(15) Dopustne posege v priobalno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču vodotoka 

mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. 

(16) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela izvedena na 

način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo. 
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(17) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba 

pridobiti pogoje oziroma soglasje pristojnega organa za vode. 

(18) Onesnažene padavinske, komunalne ali industrijske odpadne vode se pred iztokom v 

vodotoke ustrezno prečisti na ustreznih čistilnih napravah. 

(19) Upošteva se vodne pravice, ki so bile podeljene v skladu s predpisi o vodah. 

(20) Pred začetkom umeščanja MHE v prostor je treba pridobiti vodno pravico, za poseg na 

vodno in priobalno zemljišče pa vodno soglasje v skladu s predpisi o vodah, ki urejajajo pridobitev 

vodne pravice in vodnega soglasja. 

 

94. člen  

(varstvo vodnih virov ter podzemnih voda)  

(1) Na območju Občine Mozirje so z odlokom varovani varstveni pasovi vodnega vira Ljubija. 

(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati 

veljavni odlok. 

(3) Vodni vir je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o 

varovanju vodnih virov. 

(4) Vse obstoječe in predvidene vodne vire, podzemne vode ter tla, je potrebno varovati pred 

onesnaženjem, ki nastane zaradi kmetijske uporabe tal in posledično vnosa hranilnih snovi v tla in 

podzemen vode. 

(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali 

kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih 

virov. 

(6) V obstoječih in predvidenih vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu z 

zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki določajo kriterije za določitev vodovarstvenih območij, 

oziroma posege, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za 

onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in v skladu s predpisi o vodovarstvenih območjih. 

(7) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje službe, pristojne 

za vode. 

 

95. člen  

(vododeficitarna območja)  

Na vododeficitarnih območjih so dopustne samo dejavnosti, ki ne potrebujejo velikih količin vode 

oziroma je večja poraba upravičena iz okoljskega, prostorskega, tehnološkega in ekonomskega 

vidika. 

 

96. člen  

(varstvo tal in reliefa)  

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja 

varstva tal. 

(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati 

reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi 

njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo. 

(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od 

nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih 

zemljišč. 

(4) Varstvo tal in reliefa se zagotavlja tudi pri kmetijski uporabi tal (predvsem zaradi vnosa hrailnih 

snovi v tla) in pri vgradnji oziroma trajnemu odlaganju viškov materiala v tla zaradi izkopov. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#94.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#94.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0vodnih%C2%A0virov%C2%A0ter%C2%A0podzemnih%C2%A0voda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0vodnih%C2%A0virov%C2%A0ter%C2%A0podzemnih%C2%A0voda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#95.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#95.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vododeficitarna%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vododeficitarna%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#96.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#96.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0tal%C2%A0in%C2%A0reliefa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0tal%C2%A0in%C2%A0reliefa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.3%C2%A0Varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami%C2%A0ter%C2%A0obramba
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3.2.8.3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba  

 

100. člen  

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)  

Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik 

ljudi in premoženja ter zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru 

naravne ali druge nesreče. 

 

101. člen  

(erozijska, plazljiva in plazovita območja)  

(1) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo 

naravni dinamiki. V ogroženih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ter dejavnosti 

oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale 

ogroženost prostora. 

(2) Na erozijskih in plazljivih območjih so dopustni zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena, 

skladno s predpisom o vodah. 

(3) Na erozijskih območjih je prepovedano: 

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 

– ogoljevanje površin, 

– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo 

odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, 

zasipavanje izvirov, 

– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 

– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje 

ravnovesnih razmer, 

– odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov, 

– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 

– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, 

hudourniške struge, 

– vlačenje lesa. 

(4) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo 

gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je: 

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje 

zemljišč, 

– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 

– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje 

zemljišča, 

– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje 

zemljišč. 

Na območjih, kjer obstaja nevarnost plazenja se priporoča izdelava geološko-geotehničnega 

poročila za območje parcele, namenjene gradnji ter ureditev za potrebe gradnje. Morebitne zaščitne 

ukrepe se izvede pred začetkom gradnje oziroma se gradnjo opusti, v kolikor je iz poročila razvidno, 

da ustreznih ukrepov ni mogoče izvesti. 

(5) Za vse posege v erozijskih in plazljivih območjih je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega 

za upravljanje z vodami. 

 

102. člen  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.3%C2%A0Varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami%C2%A0ter%C2%A0obramba
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.3%C2%A0Varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami%C2%A0ter%C2%A0obramba
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#100.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#100.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#101.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#101.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(erozijska,%C2%A0plazljiva%C2%A0in%C2%A0plazovita%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(erozijska,%C2%A0plazljiva%C2%A0in%C2%A0plazovita%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#102.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#102.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(obmo%C4%8Dja%C2%A0potresne%C2%A0ogro%C5%BEenosti)
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(območja potresne ogroženosti)  

Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celotne občine. Pri gradnjah se upošteva 

veljavna zakonodaja s tega področja oziroma s področja o mehanski odpornosti in stabilnosti stavb v 

skladu z evropskim standardom. 

 

104. člen  

(varstvo pred požarom)  

(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je treba upoštevati požarna tveganja, ki so 

povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in 

tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter z 

možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. 

(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in 

tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je treba zagotoviti zadostne 

odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov, prometne, manipulacijske poti oziroma 

površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 

(3) Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki 

zagotavljajo požarno varnost. 

(4) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dostop do vodotokov, hidrantov in požarnih 

bazenov. 

(5) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom z 

minimalnimi radiji 11,5 m ter širino utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m. 

(6) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se 

dokazuje v elaboratu Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu Študija 

požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji 

požarne varnosti. 

 

3.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja in tehničnih zahtev objektov 

 

106. člen  

(splošni pogoji)  

(1) Z vidika kakovosti zraka se pri gradnjah novih objektov in rekonstrukcijah zagotavlja učinkovita 

in varčna raba energije. Uporablja se obnovljive vire energije, zlasti vodo (male hidroelektrarne na 

Savinji) ter sončno energijo, pa tudi geotermalno energijo, lesno biomaso, ki se usmerja v skupne 

kotlovnice, ipd. Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb je treba upoštevati veljavni 

predpis s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Podrobnejšo namensko rabo površin in s tem 

razmestitev dejavnosti se načrtuje na način, da ne pride do stika konfliktnih območjih (območja 

stanovanj in območja proizvodnih dejavnosti). Objekte, ki so pomemben vir onesnaževanja zraka 

oziroma predstavljajo pomemben vir vonjav (farme, bioplinarne, kompostane ipd.) se umešča v 

ustrezni oddaljenosti od poselitvenih območij, kar se določi na osnovi strokovne ocene. 

(2) Za vse prebivalce na območju občine je treba zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo ter 

zagotavljati varstvo vseh vodnih virov. 

(3) Ohranja se kmetijska dejavnost z namenom pridelave zdrave, kakovostne in lokalno pridelane 

hrane. Spodbuja se sonaravni način kmetovanja, ki dolgoročno zagotavlja ohranjanje kakovostnega 

okolja. 

(4) Stanje okolja s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja se spremlja z naslednjimi 

kazalci: 

– tla oziroma podrobnejša namenska raba prostora (analiza tal na vzorčni lokaciji v okviru raziskav 

onesnaženosti tal, delež zelenih površin, urbano vrtnarjenje, šport in rekreacijo, ekološko pridelavo 

hrane ipd.), 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(obmo%C4%8Dja%C2%A0potresne%C2%A0ogro%C5%BEenosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#104.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#104.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0po%C5%BEarom)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0po%C5%BEarom)
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– ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda (število gospodinjstev, ki nimajo ustrezno 

urejenega odvajanja komunalne odpadne vode, vrednosti merjenih parametrov na iztoku centralne 

čistilne naprave Mozirje-Loke), 

– kakovost zraka (število konfliktnih območij, kjer se stikata namenski rabi: območja stanovanj in 

območja proizvodnih dejavnosti, načini ogrevanja, število virov vonjav in oddaljenost od poselitvenih 

območij, število pomembnih onesnaževalcev zraka ipd.), 

– obremenjenost območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi (povprečni letni dnevni promet – 

števno mesto Ljubija, število objektov z varovanimi prostori, ki so manj kot 50 m oddaljeni od mej 

območij proizvodnih dejavnosti, delež ali površina podrobnejše namenske rabe prostora s povečano 

II. stopnjo varstva pred hrupom, dolžina pomembnih cest skozi naselja, območja z umirjenim 

prometom, dolžine kolesarskih poti ipd.), 

– ustrezna oskrba s pitno vodo (število zajetij pitne vode, število zajetij pitne vode za potrebe 

občine, delež prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje v okviru javne službe), 

– učinkovito ravnanje z odpadki (letne količine ločeno zbranih odpadkov in število ekoloških 

otokov na območju občine, število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca v občini), 

– umeščanje območij stanovanj izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja-

visokofrekvenčni viri sevanja (število stanovanjskih objektov, ki so v varovalnem pasu 

visokonapetostnih DV in RTP, površine s I. stopnjo varstva pred sevanjem v vplivnem območju virov 

elektromagnetnega sevanja), 

– ohranjanje porabe električne energije za javno razsvetljavo (delež doseganja ciljne vrednosti, 

določene v predpisu o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, število (ne)ustreznih 

svetil za javno razsvetljavo). 

 

107. člen  

(varstvo pred hrupom)  

(1) Ta odlok glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa določa stopnje varstva pred hrupom, 

ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine. 

(2) Določitev stopenj varstva pred hrupom: 

– II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, 

na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, 

– III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, 

na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje, 

– IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na površinah podrobnejše namenske 

rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa. 

(3) Preglednica stopenj varstva pred hrupom po posameznih podrobnejših namenskih rabah 

prostora: 

PNRP/Stopnja varstva pred hrupom II. III. IV. 

Območja stanovanj (S) 

   

Stanovanjske površine (SS, SSvs, SSig) X 

  

Stanovanjske površine za posebne namene (SB) X 

  

Površine podeželskega naselja (SK) 

 

X 

 

Površine počitniških hiš (SP) X 

  

Območja centralnih dejavnosti (C) 

   

Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) 

 

X 
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Druga območja centralnih dejavnosti (CD, CDr, CDsb) 

 

X 

 

Posebna območja (B) 

   

Površine za turizem (BT) X 

  

Površine drugih območij (BD) 

  

X 

Območja proizvodnih dejavnosti (I) 

   

Gospodarske cone (IG) 

  

X 

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) 

  

X 

Območja zelenih površin (Z) 

   

Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) 

 

X 

 

Parki (ZP) 

 

X 

 

Pokopališča (ZK) 

 

X 

 

Druge urejene zelene površine (ZD) 

 

X 

 

Območja prometnih površin (P) 

   

Površine cest (PC, PCvc) 

  

X 

Ostale prometne površine (PO) 

  

X 

Območja komunikacijske infrastrukture (T) 

   

Območja komunikacijske infrastrukture (T) 

  

X 

Območja okoljske infrastrukture 

   

Območja okoljske infrastrukture (Ov, Očn) 

  

X 

Območja energetske infrastrukture (E) 

   

Območja energetske infrastrukture (E, Evc, Es) 

  

X 

Območja razpršene poselitve 

   

Površine razpršene poselitve (A, Abt, Asp, Aig, Aik) 

 

X 

 

Območja kmetijskih zemljišč 

   

Najboljša in druga kmetijska zemljišča (K1 in K2) 

  

X 

Gozdna zemljišča 

   

Gozdna zemljišča (G, Gv, Gr, Gzp, Gvc) 

  

X 

Površinske vode 

   

Celinske vode (VC) 

 

X 
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Vodna infrastruktura (VI) 

  

X 

Območja mineralnih surovin 

   

Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) 

  

X 

(4) V Občini Mozirje je II. stopnja varstva pred hrupom določena tudi na območju Javnega zavoda 

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, na Savinjski cesti. Preveritev, ali vsa območja namenske 

rabe SS in BT izpolnjujejo pogoje za II. stropnjo varstva pred hrupom se izdela v okviru strokoven 

podlage (ocene) obremenitev okolja s hrupom. 

(5) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali 

urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. 

(6) Meja med III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom je v OPN določena z namensko rabo prostora, 

pri čemer je posamezno območje podrobnejše namenske rabe prostora uvrščeno v posamezno 

stopnjo varstva pred hrupom skladno s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Meja 

se lahko spremeni na podlagi strokovne podlage. 

(7) Novogradnje objektov z vartovanimi prostori v vplivnme območju cest, kjer so mejne vrednosti 

hrupa presežene, niso dopustne. Obstoječe stavbe se ščitijo pred prekomernim hrupom z aktivno 

zaščito pred hrupom (s protihrupno ograjo, ipd.) ali pasivno zaščito (npr. s primerno zasteklitvijo in 

izbiro fasad). 

(8) Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa 

zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in omejiti hitrost vožnje, tako da se 

prepreči čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 

(9) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov, kjer se uporabljajo zvočne 

naprave, se za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pridobi dovoljenje, ki ga izda 

pristojni občinski organ, skladno s predpisom, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 

prireditvah povzročajo hrup. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov v 

nobenem primeru ne sme presegati kritičnih vrednosti, predpisanih v veljavni uredbi. 

 

109. člen  

(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)  

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, 

ki jih določa predpis s področja svetlobnega onesnaženja okolja. 

(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali 

vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Skladno s 

predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja mora biti razsvetljava 

nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih 

vrednosti. 

(3) Zunanje osvetljevanje objektov v nočnem času naj bo prostorsko in časovno omejeno, pri 

čemer se upošteva predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Objektov v 

varovanih območjih narave se praviloma ne osvetljuje. Zunanje osvetljevanje stavb z varovanimi 

prostori ni dovoljeno, izjeme veljajo za objekte, kjer takšnih prostorov ni. 

 

110. člen  

(zagotavljanje ustreznega osončenja in drugi pogoji za kakovostno ter zdravo bivalno okolje)  

(1) Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih je treba zagotoviti minimalen čas osončenja, ki je ob 

zimskem solsticiju 1 uro, ob ekvinokcijih 3 ure in ob letnem solsticiju 5 ur. 

(2) Kakovostno in zdravo bivalno okolje se zagotavlja z vzpostavitvijo ustreznega deleža zelenih 

površin oziroma športno rekreacijskih površin, površin za urbano vrtnarjenje, kolesarskih površin, 

območij umirjenega prometa, okoljskimi conami, povečano stopnjo varstva pred hrupom v skladu s 
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priporočilom mednarodne zdravstvene organizacije glede povečane stopne varstva pred hrupom na 

Ldvn 55 in Lnoč dBA ipd. 

 

111. člen  

(arhitektonske ovire)  

Pri izvajanju gradenj se morajo zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in 

komunikacijskih ovir vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v 

skladu s predpisi. 

 

Skladno, objekt je grajen na erozijsko ogroženem območju , kjer so predvideni običajni zaščitni 

ukrepi. Za predvideno gradnjo je bilo izdelano geološko poročilo št. GM 200/2020. Objekt je 

projektiran protipotresno, s projektnim pospeškom tal 0,15 g. Predvidena prizidava je projektirana kot 

en požarni sektor. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se bo izkazalo v Študiji oz 

Zasnovi požarne varnosti. Predviden objekt se nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom, kar 

se izkaže v fazi PZI. Objekt je grajen brez grajenih in komunikacisjkih ovir vsem ljudem ne glede na 

stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti. 
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3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO 

USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 

 

V zvezi z gradnjo ni pričakovati posebnih vplivov. V zvezi s tem tudi ne predvidevamo posebnih 

zaščitnih ukrepov. 

 

PRIČAKOVANI 

VPLIVI V ČASU 

GRADNJE 

OZIROMA 

IZVAJANJU DEL 

 REŠITVE V ZVEZI Z VPLIVI 

mehanska 

odpornost in    

stabilnost 

Pri izkopu gradbene jame 

lahko pričakujemo zdrs 

zemljine in porušitev 

obstoječega objekta. 

Pri izvajanju izkopov za temelje, je 

posebno pozornost potrebno  

nameniti temeljem obstoječega 

objekta.  

varnost pred 

požarom 

V času gradnje  zaradi 

količine, lastnosti materialov 

ter zaradi prisotnosti 

človeškega faktorja, lahko 

pričakujemo majhno požarno 

ogroženost.   

Dovoz do območja gradbišča za 

potrebe intervencije je po 

obstoječem priključku. Vsa dela 

bodo potekala pod strokovnim  

nadzorom.  

higienska in  

zdravstvena 

zaščita 

Zaradi prisotnosti ljudi ter 

osnovnih eksistencionalnih 

dejavnosti ljudi (prisotnost, 

prehranjevanje, opravljanje 

fizioloških potreb, nevarnost 

poškodbe, itd)  se bodo 

pojavljali vplivi na higieno in 

zdravje ljudi. 

Gradbišče bo organizirano na 

način, ki bo omogočal higienske in 

zdravstvene pogoje za optimalno 

delo. Gradbišče na okolico ne bo 

imelo škodljivih higienskih ali 

zdravstvenih vplivov.  

 

varstvo okolice 

in zaščita pred 

hrupom 

 

Zaradi dejavnosti izvajanja 

gradbenih del bo imelo 

gradbišče ter dejavnost na 

njem vpliv na  prisotnost 

hrupa in prašnih delcev ter 

nevarnost nepooblaščenega 

pristopa na območje 

gradbišča. 

 

Vplivi gradbišča bodo imeli vpliv na 

življenje v okolici v času izvajanja 

gradbenih del. Vplivi bodo 

minimalni, saj gre za minimalne 

gradbene posege. Gradbišče bo 

zavarovano z varnostno ograjo ter 

gradbiščno tablo. Dela bodo 

potekala v času, ko bodo emisije 

hrupa najmanj moteče za okolico. 

Emisije prašnih delcev bodo v 

mejah, ki so običajne za gradbišča. 

V sušnem obdobju je potrebno 

močiti dovozno cesto, zaradi 

zmanjšanja onesnaževanja z 

prašnimi delci. 

varnost pri delu Zaradi dejavnosti izvajanja 

gradbenih del obstoja 

nevarnost poškodb 

zaposlenih in ostalih prisotnih 

na gradbišču.  

 

Delavci in obiskovalci bodo 

oblečeni v delovna oblačila, 

uporabljali bodo vsa predvidena 

zaščitna sredstva in ne bodo delali 

na gradbišču brez predhodnega 

izpita o varnosti pri delu. Delo izven 
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območja gradbišča, razen dostave 

delovnih strojev, ni predvideno. 

Vstop nepooblaščenim osebam bo 

prepovedan. 

gradbeni odpadki Zaradi gradnje se pričakuje 

nastanek gradbenih 

odpadkov (mešani gradbeni 

odpadki, komunalni odpadki, 

nekaj malega pa nevarnih 

odpadkov, ki so posledica 

vzdrževanja gradbene in 

strojne mehanizacije- 

odpadna olja, zaoljene krpe, 

odpadne baterije, 

akumulatorji) 

Z gradbenimi odpadki je potrebno 

ravnati v skladu z Uredbo o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, 

št. 34/08) ter v skladu z Uredbo o 

odpadkih (Uradni list RS, 

št. 37/15 in 69/15). 

Komunalni odpadki se zbirajo v 

posodo in se odvažajo s strani 

pooblaščene organizacije na 

komunalno deponijo. 

 

 

 

VPLIVI V ČASU 

OBRATOVANJA 

OBJEKTA 

PRIČAKOVANI VPLIVI REŠITVE V ZVEZI Z VPLIVI 

mehanska 

odpornost in    

stabilnost 

 

porušitev objekta Rekonstrukcija in prizidava je projektiran v 

skladu s standardi in zakonodajo, ki velja v RS, 

zato ob pogoju kvalitetne gradnje ni 

pričakovati porušitve objekta.   

deformacije objekta. 

 

Deformacije objekta se lahko pričakuje v 

okviru dopustnih deformacij. 

 

deformacije okolice 

 

Na delih, kjer bi lahko prišlo do deformacije 

obstoječega objekta je dela potrebno izvajati 

pazljivo ter v sodelovanju z nadzornikom ter 

projektantom. 

 

deformacije napeljav Posebno pozornost je sicer potrebno v času 

gradnje nameniti poteku obstoječega 

vodovodnega, električnega in komunalnega 

omrežja. Vse obstoječe vode je potrebno 

pred gradnjo zakoličiti. Dela v bližini vodov se 

izvedejo pod nadzorom strokovnih služb. 

 

deformacije zaradi 

izrednega dogodka 

Objekt je projektiran  v  skladu z veljavnimi 

pravilniki in standardi, ki veljajo v RS. 

 

varnost pred 

požarom 

- vpliv na nosilno 

odpornost objekta v 

primeru požara 

 

Rekonstrukcija je projektirana z upoštevanjem 

požarno-varstvenih predpisov in zakonov ter v 

skladu z zasnovo požarne varnosti, ki 

predvideva minimalno škodo za življenje ter 

materialne dobrine v objektih v primeru 

požara. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
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- širjenje požara iz 

območja izbruha na 

celotno stavbo ter na 

okolico. 

 

V fazi PZi se izdela študija oz zasnova požarne 

varnosti. Predvidena prizidava je prosjektirana 

kot en požarni sektor. 

- evakuacija oseb V objektu se nahaja požarni red in obstoječe in 

nove evakuacijski poti. 

 

- varnost reševalcev Zaradi dejavnosti gašenja v primeru izbruha 

požara je pričakovati nevarnost za življenje in 

zdravje gasilcev ter ostalih udeleženih v 

primeru reševanja.  

higienska in 

zdravstvena 

zaščita  

- strupeni plini Nevarnosti izločanja strupenih plinov zaradi 

dejavnosti v objektu ni pričakovati. 

- nevarni delci Nevarnost izločanja strupenih plinov zaradi 

dejavnosti v objektu ni večja kakor običajna za 

izobraževalno dejavnost.  

-nevarna sevanja Nevarnost nevarnega sevanja ni pričakovati.  

 

- onesnaženje vode in 

tal  

Vsi materiali in vgrajena oprema bodo iz 

materialov, ki niso nevarni za okolje ter bodo 

vgrajeni in uporabljeni na način, ki ne bo imel 

nevarnih posledic za onesnaženje vode in tal.  

-odpadki Obstoječ sistem ravnanja z komunalnimi 

odpadki. 

-ogrevanje Obstoječ sistem ogrevanja. 

Odvajanje komunalnih 

odpadnih voda  

Odpadne vode bodo speljane v obstoječ 

sistem, in sicer v javno kanalizacijako omrežje. 

Zaradi meteoroloških 

in geomorfoloških 

dejavnikov ter zaradi 

prehoda toplote 

preko konstrukcijo 

objekta ter 

temperaturnega 

diferenciala med 

eksterierjem ter 

interierjem je 

pričakovati vpliv vlage 

na konstrukcijo, na 

ljudi ter na opremo v 

objektu. 

Vlažnost v objektu je projektno rešena s 

hidroizolacijo in zaščito hidroizolacije temeljne 

in strešne konstrukcije, ki je hkrati projektno 

rešena na način, ki preprečuje vpliv kondenza 

na nosilno konstrukcijo objektov in tako 

zagotavlja optimalno vlago v objektu. 

 Zaradi umestitve 

objekta je pričakovati 

vpliv senčenja ter 

obsevanja na 

obstoječ objekt  

Objekt bo optimalno osončen, na obstoječ 

objekt bo imel minimalni vpliv glede senčenja, 

rešitev glede obsevanja pa je v zeleni streni. 

varstvo okolice Zaradi stavbe ter 

dejavnosti je 

pričakovati vpliv na 

Objekt ter dejavnost v njem ter okoli njega 

ima vplive v zvezi s hrupom ter emisijami 

prašnih delcev, ki pa ne bodo presegali 
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okolje. 

 

dovoljenih,  ne bodo imeli škodljivih in drugih 

vplivov na okolje, zato posebni varstveni 

ukrepi niso predvideni.  

Pred hrupom je objekt ščiten s primernimi  

zvočno-izolativnimi materiali in elementi na 

fasadah. 

varnost pri 

uporabi 

V zvezi s padcem, 

opeklinami, 

električnim tokom v 

povezavi s človeškim 

faktorjem je 

pričakovana 

sorazmerna nevarnost 

v zvezi z uporabo 

objekta in naprav ter 

opreme v njem. 

 

Objekt je projektiran v skladu s predpisi in 

standardi, ki zagotavljajo varnost objekta - 

objekt je možno uporabljati varno.  Za 

evakuacijo v primeru požara so predvideni 

obstoječi požarni izhodi. Vse projektne 

rešitve so v skladu s standardi in pravilniki, ki 

veljajo v RS. Električna in strojna inštalacija 

ter oprema bo projektirana na način, ki ob 

običajni rabi ni nevarna za zdravje ali življenje 

uporabnikov. 

zaščita pred 

hrupom 

Zaradi predvidenih 

dejavnosti je 

pričakovati vpliv hrupa 

okolice na objekt ter 

obratno. 

Zaradi dejavnosti v 

objektu ni pričakovati 

vpliva hrupa na 

okolico, pričakovati pa 

je vpliv hrupa zaradi 

regionalne ceste. 

V objektu so predvideni plavajoči podi, ki 

bodo preprečili širjenje udarnega zvoka po 

konstrukciji. 

varčevanje z 

energijo 

Zaradi projektnih 

rešitev ter narave 

objekta ni pričakovati 

toplotnih izgub 

objekta, skozi fasadni 

ovoj ter izgube 

energije zaradi 

ogrevanja vode ter 

prisotnost elektro in 

strojnih inštalacij ter 

opreme.  

 

Za preprečevanje toplotnih izgub bo objekt 

toplotno izoliran z: 

Streha: mineralna (kamena) volna tip tervol ali 

podobno 

Fasada: toplotno izolativna fasada tipa demit 

Stene v stiku s terenom: npr. ekstrudiran 

polistiren ali podobno v območju vlage. 
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4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI TER PREDPISI, 

KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ 

 

 

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE- ELEKTRO CELJE D.D., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

ŠT. MNENJA:  

 

Obstoječe priključna moč, v števčno omarico ne posegamo, priključne moči ne povečujemo.  

Obstoječa omarica ne nahaja na zahodni strani obstoječega objekta. 

 

Št. zemljiške parcele  638/1 k.o. Mozirje  

 

 

-Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., kraj z nameravano gradnjo 

in datum pričetka del, kar je v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 

objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij ( Ur. list 

RS, št. 101/2010), ki bo izvršilo količenje vseh obstoječih energetskih vodov , ki potekajo v območju 

predvidenih del. Prav tako bo Elektro Celje, d.d. pri delih v bližini električnih vodov in naprav izvajalo 

strokovni nadzor nad istim. Zakoličenje in strokovni nadzor bremenijo  investitorja, kar je v skladu u 

10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 

območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij ( Ur. list RS, št. 101/2010). Dela bo po 

predhodnem naročilu investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d.. 

- Vsi stroški v zvezi z ureditvijo el.vodov in izdelava proj.dokumentacije bremenijo investitorja, kar je v 

skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v 

območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij ( Ur. list RS, št. 101/2010). Dela bo po 

predhodnem naročilu izvajalo Elektro Celje d.d.. 

 

 

 

PRIKLJUČEK NA JAVNO POT- OBČINA MOZIRJE, ŠMIHELSKA CESTA 2,  3330 MOZIRJE 

ŠT. MNENJA:  

 

Priključitev objekta na lokalno cesto št. LC267091, preko krajevne ceste LK 267491 ter priklkjučitev na 

krajevno cesto št LK267601. Priključek je obstoječ in se ne spreminja 

 

Št. zemljiške parcele  638,1, 686/2, 630/2, 587, 685/4 

 

- Obračanje in parkiranje vozil je zagotovljeno na investitorjevi parceli. 

- Zaradi predvidene gradnje se ne sme onesnaževati javna pot . Če bi zaradi del vseeno prišlo do 

onesnaženja javne poti  se mora le ta, takoj očistiti na investitorjeve stroške. 
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PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD IN JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE, JAVNO PODJETJE 

KOMUNALA MOZIRJE D.O.O., PRAPROTNIKOVA 36, 3330 MOZIRJE 

ŠT. MNENJA:  

 

JAVNI VODOVOD 

Obstoječ priključek na javno vodovodno omrežje. Priključek se ne spreminja. 

 

Št. zemljiške parcele  638/1 k.o. Mozirje 

 

JAVNA KANALIZACIJA- KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Fekalne vode se vodijo preko obstoječega priključka v mešano javno kanalizacijo. 

 

Št. zemljiške parcele  638/1 k.o. Mozirje 

 

 

JAVNA KANALIZACIJA. METEORNE ODPADNE VODE 

Meteorne vode s strešin objekta se vodijo preko obstoječega sistema v mešano javno kanalizacijo. 

 

Št. zemljiške parcele  638/1 k.o. Mozirje 

 

 

 

ODVOZ ODPADKOV- JAVNO PODJETJE KOMUNALA MOZIRJE D.O.O., PRAPROTNIKOVA 36, 3330 

MOZIRJE 

ŠT. MNENJA:  

 

Urejeno zbiranje in odvoz odpadkov, zabojnik za zbiranje odpadkov se nahaja na severo zahodni strani 

parcele ob dovozni poti do objekta.  

 

 

 

PRIKLJUČITEV  NA TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE- TELEKOM SLOVENIJE D.D., LAVA 1, 3000 

CELJE 

ŠT. MNENJA:  

 

Obstoječ priključek na telekomunikacijsko omrežje se ne spreminja. Obstoječa TK omarica na severni 

strani obstoječega objekta. 

  

Št. zemljiške parcele  638/1 k.o. Mozirje 

 

- Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti obstoječe TK vode pod nadzorom in navodilih 

Telekoma Slovenije d.d. 30 dni pred pričetkom del. 
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- Izkope v bližini TK vodov je potrebno izvajati ročno.  

- V kolikor bodo TK vodi ovirali gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza je potrebna zaščita 

in položitev rezervnih cevi ali prestavitev vodov, kar se izvede po navodilih in pod nadzorom 

predstavnika telekom Slovenije d.d., ter se določi na kraju samem. 

 

 

EROZIJSKO OBMOČJE- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DRSV, Mariborska cesta 88, 3000 

Celje 

ŠT. MNENJA:  

 

EROZIJSKO OBMOČJE 

- Objekt je postavljen na  praktično ravno zemljišče. Razlika med dvema ravninskima nivojema je 

premoščena z zeleno brežino. Objekt je v prostor umeščen na spodnji nivo šolskega igrišča, s koto 

tal pritličja -2,95= 336,90 m.n.v.. 

 

- Objekt se nahaja na erozijsko ogroženem območju na parc. št. 638/1 k.o 920- Mozirje, kjer so 

predvideni običajni proti- erozijski ukrepi. 

- Za predvideno gradnjo je bilo izdelano geološko poročilo št. GM 200/2020. 

 

- Izvedba temeljev naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost izpiranja tampona z meteorno ali 

zaledno vodo. Območje je potrebno ustrezno drenirati.  

 

- Začasne plitve izkope (do globine 1.5 m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 

1:1, začasne globlje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1.5 in jih 

zaščititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope 

ustrezno zavarovati s podpornimi konstrukcijami. Pri izvajanju izkopov v kamninah so lahko 

nakloni večji, vendar je potrebno kamnino ustrezno očistiti in zavarovati pred erozijskimi 

procesi. Prav tako je potrebno ves čas zagotavljati suho gradbeno jamo. Ker se v temeljnih tleh 

nahaja talna voda, lahko pride do problemov z odvodnjavanjem oziroma zadrževanjem talne in 

meteorne vode v gradbeni jami v primeru večjih izkopov ali obilnih padavin. V tem primeru 

je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje oziroma črpanje vode iz gradbene jame. 

 

- Analiza stabilnosti, zaradi ravninskega terena in geomehanskih parametrov posameznih slojev, ni 

potrebna. 

 

-  Meteorne vode so speljane v obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. 
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5.  IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

 

Za gradnjo predvidenega objekta je bil izdelan geodetski posnetek, ki ga je izdelal Primož Hren s.p. in 

geološko poročilo št. GM 200/2020., izdelovalca BLAN d.o.o. 

 

 

 

6. DRUGE VSEBINE , ČE JE TAKO DOLOČENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA 

IZDAJO MNENJ TER DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE 

 

 

 

Temeljenje, odvodnjavanje  

Ocenjene geotehnične karakteristike zemljine iz geološkega poročila: 

OŠ 

Sloj  
Kohezija c 

(kPa) 

Strižni kot 

φ (º) 

Prostorninska 

teža γ 

(kN/m3) 

Modul 

elastičnosti E 

(MPa) 

Melj-glina s 

prodom *  
1 – 5  23 – 25  19  8 – 12 

Zameljen prod 

**  
1  30 – 32  20  15 – 20 

Zameljen prod 

- trdna 

podlaga ***  

1  44  21  > 50 

Kamnito 

nasutje 

(drobljenec)  

1  35 – 38  20  50 – 60 

 

Temeljna podlaga se pripravi s kamnitim nasutjem v debelini min. 60 cm (drobljenec). Kamnito 

nasutje se izvaja v plasteh in vsako plast sproti utrjuje vse do nivoja temeljev, kjer je potrebno doseči 

zbitost Evd ≥ 40 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa). Izvedba kamnitega nasutja naj bo takšna, da ne   

bo obstajala možnost izpiranja le-tega s talno ali meteorno vodo, ter da ne bo obstajala možnost 

zaglinjanja. 

 

Pri globini temeljenja sta merodajna 2 pogoja:  

1: Dno temeljev ali kamnitega nasutja (zmrzlinsko odporen) je potrebno na območju, kjer je 

možnost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti na globini minimalno 90 – 100 cm, merjeno z 

nivoja terena, kolikor na tem področju znaša globina zmrzovanja. 

2: Dno temeljev oziroma temeljno podlago (kamnito nasutje) je potrebno izvesti na takšni 

globini, da se doseže zadostna nosilnost temeljnih tal in posledično stabilnost objekta. 

 

Pred izvedbo temeljenja, mora temeljno podlago pregledati pooblaščeni inženir geomehanike. V 

primeru odstopanj od zgoraj navedenih karakteristik je potrebno pridobiti mnenje odgovornega 

projektanta gradbenih konstrukcij.  
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7. NAVEDBA NAČRTOV TER STROKOVNIH PODLAG ZA IZPOLNJEVANJE BISTVENIH 

ZAHTEV V FAZI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE 

 

 

V fazi Projekta za izvedbo se gradnje se bo zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev, ki so: 

1. mehanska odpornost in stabilnost, 

2. varnost pred požarom, 

3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

4. varnost pri uporabi, 

5. zaščita pred hrupom, 

6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

7. univerzalna graditev in raba objektov, 

8. trajnostna raba naravnih virov 

 

 z naslednjimi načrti oz strokovnimi podlagami: 

 0. VODILNI NAČRT 

1.NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE 

   2.NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

  3.NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

  4.NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

6.NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI 

7. NAČRT S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 

8.  NAČRT S PODROČJA GEODEZIJE 

ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM 

ELABORAT UČINKOVITE RABE ENERGIJE 
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1.7     LOKACIJKI PRIKAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-1 Situacija obstoječega stanja 1:500 

   

LP-2 Gradbene in ureditvene situacije  

a 

 

Prikaz zemljišča in parcel, zazidanih površin, 
odmikov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih 
nadzemnih in podzemnih delov objekta, odmiki 

1:500 

b Prikaz objektov na stiku z zemljiščem, prikaz utrjenih 
in funkcionalnih površin, prikaz prometne ureditve in 
prerez 

1:500 

c Prikaz območja gradbišča 1:500 

d Tridimenzionalni prikaz 1.500 

   

LP-3 Prikaz minimalne komunalne oskrbe 1:500 
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PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV PRIZIDAVE

ZAZIDANA POVRŠINA

ZEMLJIŠČE ZA GRADNJO... 14059 m2

OBSTOJEČA STAVBA OSNOVNE ŠOLE IN ŠPORTNE DVORANE

A - PRIZIDAVA

B - REORGANIZACIJA UPRAVNIH PROSTOROV

obstoječi objekti ... 4753.0 m2

prizidava ... 580.9 m2

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

a. Prikaz zemljišča in parcel, zazidanih površin, prikaz projekcije najbolj

izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta, prikaz odmikov

GRADBENA IN

UREDITVENA SITUACIJA

- velikost in lega objekta

LP-2a

LEGENDA

LOKACIJSKI PRIKAZI DGD
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OBJEKTI NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM

PROMETNE IN FUNKCIONALNE POVRŠINE ... 5467.9 m2

ZELENE  POVRŠINE ... 2951.3 m2

TLAKOVANE BIVALNE POVRŠINE ... 170.5 m2

obstoječi objekti ... 4692.8 m2

prizidava ... 580.9 m2

POVRŠINA PREDVIDENA ZA PRIZIDAVO VRTCA ... 195.6 m2

OBSTOJEČA STAVBA OSNOVNE ŠOLE IN ŠPORTNE DVORANE

A - PRIZIDAVA

B - REORGANIZACIJA UPRAVNIH PROSTOROV

Prerez A-A, m 1:250

-2.95 = 336.90 m n.v.
TLA PRIZIDKA

+2.05 = 341.90 m n.v.
SLEME PRIZIDKA

±0,00 = 339.85 m n.v.

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

b. Prikaz objektov na stiku z zemljiščem, prikaz utrjenih in funkcionalnih

površin, prikaz prometne ureditve in prerez

LP-2b

GRADBENA IN

UREDITVENA SITUACIJA

- zunanja ureditev in promet

LEGENDA

LOKACIJSKI PRIKAZI DGD
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T

V

DZ

ZO

DM

GK

DM

V

T

deponija materiala

vrata

gradbiščna tabla

OBMOČJE GRADBIŠČA

DZ
deponija zemlje

GK
gradbiščni kontejner

ZO
zabojnik za odpadke

območje gradbene jame, A=780.0 m2

OBSTOJEČA STAVBA OSNOVNE ŠOLE IN ŠPORTNE DVORANE

A - PRIZIDAVA

B - REORGANIZACIJA UPRAVNIH PROSTOROV

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

c. Prikaz območja gradbišča, prikaz površin za intervencijo in evakuacijo,

podatki o gradbeni jami

LP-2c

GRADBENA IN

UREDITVENA SITUACIJA

- gradbišče

LOKACIJSKI PRIKAZI DGD
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LP-2d

GRADBENA IN

UREDITVENA SITUACIJA
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1.8     TEHNIČNI PRIKAZI 
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MNENJA 

 

- SKLADNOST S PROSTORSKIM AKTOM 

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

Št.  

 

- VAROVANA OBMOČJA 

RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 

c. 88, 3000 Celje 

Št.  

 

 

 

 

- PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO 

JP Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje 

 

 

Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

Št.  

 

 

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje 

Št.  

 

Telekom Slovenije D.D., Lava 1, 3000 Celje 

Št.  

 

 



TOČKA  5 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0001/2021 
Datum:    10.2.2021 
 
 
 

K 5.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Širitev VVZ Mozirje - DGD projekt  
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. obč. št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Na 14. redni seji, dne 22.12.2020, je Občinski svet občine Mozirje razpravljal o idejnih projektih: 
prizidek k OŠ Mozirje in k vrtcu Mozirje, ter sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet občine Mozirje je seznanjen z idejnima projektoma prizidave OŠ in vrtca 
Mozirje. Podaja pa naslednje pripombe: 
- razmisli se o vizualni ureditvi (odstranitvi) obstoječih kontejnerjev 
- preveri se ali bo dovolj prostora za igrišča v skladu z normativi 
- preveri se, če je dovolj igralnic tudi dolgoročno 
- preveri se smiselnost zelene strehe 
Sklep je bil sprejet soglasno s podanimi pripombami. 
 
Dne 5.2.2021 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem 
obdobju 2021 – 2024, ki se zapre 1.3.2021. Predvidena stopnja sofinanciranja je 80% 
upravičenih stroškov (to je brez DDV). 
 
Ker Občina Mozirje, želi skupaj z občino Rečica ob Savinji kandidirati na odprt javni razpis, se 
na osnovi predstavljenega IDZ izdeluje DGD in pridobiva gradbeno dovoljenje. 
 
Osnovni podatki objekta: 
Gradnja skupne kuhinje, dodatnih učilnic, zbornice in spremljevalnih prostorov. 
Novogradnja: 528,1 m2 notranjih neto površin (nova skupna kuhinja za Mozirje in Rečico, 2x 
igralnica), vrednost: 1247,5 €/m2 (ocena je iz razpisa, brez DDV) 
Obnova: 82,1 m2 (obstoječa kuhinja se spremeni v senzorno sobo, posebne potrebe), 
vrednost: 560 €/m2 
Obnova kleti: 240 m2(spremljevalni in servisni prostori), vrednost: 550 €/m2 
 

Podatki bodo uporabljeni za izdelavo DIIPa, ki je obvezna priloga prijavnice. 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog širitve VVZ Mozirje na osnovi predlaganih  
DGD projektov. 
 

Pripravil: 
Ivo Glušič 
        Ivan Suhoveršnik, župan  
Priloge: 

• DGD 
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 Vrsta dokumentacije:  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV 

MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA 

(7. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 

graditvijo objektov, Ur. l. RS 36/18, 51/18 ) 

 

  

 

 Številka in datum dokumentacije:     150/20, JANUAR 2021 
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1.2   KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV 

 MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

1.1 Naslovna stran  

1.2 Kazalo vsebine DGD 

1.3 Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji- Priloga 1A 

1.4 Izjava projektanta in vodje projekta v DGD- Priloga 2A 

1.5 Splošni podatki o gradnji- Priloga 4 

1.6    Tehnično poročilo 

1.7   Lokacijski prikazi 

1.8   Tehnični prikazi 

1.9  Pridobljena mnenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrtec Mozirje DGD – št. 150/20  3 

 

 

1.3  PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI- Priloga 1A 
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1.4   IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V DGD- Priloga 2A 
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1.5       SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI- Priloga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte
351-43/78-80, 351-

201/2010

datum GD za obstoječe objekte 16.7.1980, 13.1.2011

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

Skupščina Občine 

Mozirje, Upravna enota 

Mozirje

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

VRTEC MOZIRJE

Predvidena je gradnja dvoetažnega prizidka, ki se bo zajedal v pobočje na vzhodni strani vrtca.

V kleti je predvidena izgradnja nove, sodobne kuhinje ter pralnice. Zagotovi se tudi dostop in 

garderobe s sanitarijami  za tehnični kader. Ob kuhinji se uredi še jedilnica za deset oseb in 

pisarna za ekonoma in organizatorja prehrane. 

Kletna etaža bo delno vkopana, celotna vzhodna stran pa bo odprta. 

V pritlični etaži bosta dve igralnici za mlajše otroke. Za obe igralnici so predvidene skupne 

sanitarije za otroke, na hodniku pa dve ločeni garderobi, kotiček za previjanje in prostor za 

otroške vozičke. Nad igralnicama bo dvokapna streha z naklonom 18° in s smerjo slemena S-J,  

streha na stiku z obstoječim objektom ter nad pralnico bo ravna. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO



parc. št.

638/1,635/1,630/4,632/3, 

632/2, 631/9, 631/6, 

630/9, 631/2, 630/5, 

632/35

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 635/1

ELEKTRIKA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 630/4, 635/1, 638/1

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 635/1, 638/1

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 630/4, 635/1, 638/1

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št.
638/1, 632/2, 630/9, 

631/6

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

2



Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture ELEKTRIKA

katastrska občina Mozirje

številka katastrske občine 920

parc. št. 630/4, 635/1, 638/1

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

MO 71

CDsb

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

6351,70 m2

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem
6226,5 m2 33,0%

b) tlakovane odprte bivalne površine 414,8 m2 4,9%

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine
7050,8 m2 31,1%

d) zelene površine 5575,9 m2 28,9%

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 19268,0 m2

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

obstoječ priključek
obstoječ vodomerni 

jašek
Mozirje 635/1

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Mozirje 630/4, 635/1, 638/1

obstoječ priključek
obstoječa javna 

kanalizacija
Mozirje 635/1, 638/1

obstoječ priključek
obstoječa javna 

kanalizacija
Mozirje 630/4, 635/1, 638/1

obstoječ priključek Mozirje
638/1, 632/2, 630/9, 

631/6

Mozirje 623/33

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

Odlok o prostorskem načrtu Občine Mozirje  ( Ur. l.RS št.  46/2015, tehnični popravek 105/15, 

65/2018)

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)
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obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
Mozirje 632/3

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO VODA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

DOSTOP

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD

ELEKTRIKA

FEKALNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

TELEFONIJA

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEVMETEORNE VODE

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
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OBJEKT 1 - STAVBA

638/1, 635/1, 630/4, 632/3, 632/2, 631/9, 631/6, 630/9, 631/2, 630/5, 632/35, 632/33

Mozirje

prizidava in rekonstrukcija

zahteven

DA NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež 100%

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež 0%

Samo v DGD.

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Predvidena je gradnja dvoetažnega prizidka, ki se bo zajedal v pobočje 

na vzhodni strani vrtca.

V kleti je predvidena izgradnja nove, sodobne kuhinje ter pralnice. 

Zagotovi se tudi dostop in garderobe s sanitarijami  za tehnični kader. 

Ob kuhinji se uredi še jedilnica za deset oseb in pisarna za ekonoma in 

organizatorja prehrane. 

Kletna etaža bo delno vkopana, celotna vzhodna stran pa bo odprta. 

V pritlični etaži bosta dve igralnici za mlajše otroke. Za obe igralnici so 

predvidene skupne sanitarije za otroke, na hodniku pa dve ločeni 

garderobi, kotiček za previjanje in prostor za otroške vozičke. Nad 

igralnicama bo dvokapna streha z naklonom 18° in s smerjo slemena S-

J,  streha na stiku z obstoječim objektom ter nad pralnico bo ravna. 

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

VRTEC MOZIRJE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

imenovanje objekta
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16,88 X 39,90

350,0 m

višinska kota pritličja (n. v.) 344,0 m

339,8 m

10,2 m

Samo v IZP, DGD in PID.

438,7 m2

528,1 m2

Bruto tlorisna površina (stavbe) 941,6 m2

Bruto prostornina (stavbe) 6595,0 m3

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) 1 Etažnost 2

Število ležišč število parkirnih mest obstoječe 

Fasada

Oblika strehe
dvokapnica, ravna 

streha
Naklon (v stopinjah) 18°

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

usklajena z osnovnim objektom- v kombinaciji rumene in sive barve

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

kratek opis objekta

vrsta gradnje

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

zahtevnost objekta
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1.6    TEHNIČNO POROČILO 

 

1. Opis gradnje in njenih značilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji 

in uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 

2. Opis skladnosti gradnje  prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora 

3. Opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih 

ukrepov za zmanjšanje teh vplivov 

4. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi pogoji ter predpisi, ki so 

podlaga za izdajo mnenj 

5. Izsledki predhodnih raziskav 

6. Druge vsebine , če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj 

ter drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve 

7. Navedba načrtov ter strokovnih podlag za izpolnjevanje bistvenih zahtev v fazi 

izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrtec Mozirje DGD – št. 150/20  7 

 

 

  

1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI TAKO, DA SE PRI NADALJNJEM 

PROJEKTIRANJU, GRADNJI IN UPORABI OBJEKTA LAHKO ZAGOTAVLJA 

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV 

 

 

1.1 SPLOŠNI OPIS TER OPIS PROJEKTNE NALOGE 

Obstoječ vrtec DE enota Tulipan v Mozirju ima 11 oddelkov, v katere so vključeni 204 otroci. V 

1. starostnem obdobju je 70 otrok in 134 otrok v 2. starostnem obdobju. 

Zaradi večanja števila priseljevanja mladih družin se je izkazala potreba po dveh dodatnih 

igralnicah, senzorni sobi, novi kuhinji in večnamenskem prostoru oz. telovadnici za otroke. S 

predvideno gradnjo bo omogočen vpis večini otrok iz Občine Mozirje.  

Predvidena prizidava bo grajena klasično, locirana bo na vzhodni strani obstoječega vrtca. 

Nova kuhinja se bo izvedla v kletnem delu prizidave, kjer se bodo poleg kuhinje nahajali še 

pralnica, sanitarije in garderobe za zaposlene, jedilnica in prostor za čistila. 

V pritličju se bosta nahajali dve igralnici, iz katerih bo omogočen dostop na igrišča preko 

zunanjih teras  ter zunanje sanitarije in shramba igrač, ločeno za mlajše in starejše otroke. 

Obstoječa kuhinja se preuredi v senzorno sobo, ki je pomembna dopolnitev osnovnega 

programa vrtca in se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja. Ob izkazani potrebi pa se senzorna soba 

lahko spremeni v igralnico razvojnega oddelka. 

V prizidku je predvideno tudi dvigalo. 

Glavni vhod za starše do predvidenih igralnic in razvojnega oddelka bo preko obstoječega 

vhoda na severni strani. Dostop do kuhinje bo preko parkirišča OŠ Mozirje. Za potrebe dostopa 

se odvzamejo 2-3 parkirna mesta na parkirišču Osnovne šole. 

Objekt je načrtovan tako, da bo omogočen dostop invalidnim osebam. 

Prizidek se bo navezoval na obstoječo komunalno infrastrukturo. 

Idejna zasnova je izdelana v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 

za prostor in opremo vrtca ter Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 

delavcev na delovnih mestih. 

 

1.2 OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA 

katastrska 

občina: 

št. zemljiških 

parcel: 

osnovna namenska 

raba: 

podrobnejša namenska raba: 

920 – Mozirje 638/1, 635/1, 

630/4, 632/3, 

632/2, 631/9, 

631/6, 630/9, 

631/2, 630/5, 

632/35, 632/33 

Območje stavbnih 

zemljišč 

CDsb - Površine za izvajanje 

dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja 

Enota urejanja prostora (EUP):  

- MO71 

PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV 



 

 

 

 

Vrtec Mozirje DGD – št. 150/20  8 

 

- Erozijsko območje- običajni zaščitni ukrepi 

KLASIFIKACIJA OBJEKTOV po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/2018) 

- Vrtec –zahteven objekt – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-SI 

12630 (100%) 

 

1.3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA 

 
Obstoječi objekt je bil zgrajen v večih fazah. Prvotni objekt ima v tlorisu obliko dveh diagonalno 

postavljenih lamel. SV lamela je podkletena, JZ pa pritlična. Klet je zidana, pritlični del pa je 

montažne izvedbe, z leseno nosilno konstrukcijo. Ker je teren nagnjen in pada v smeri proti 

vzhodu, sta nivoja pritličja postavljena na različnih višinah. Kota pritličja JZ lamele je 1.35m višje 

kot pri SV lameli. 

Naknadno je bil najprej zgrajen pritlični prizidek na severni strani, zgrajen iz opeke, še kasneje 

pa iz kontejnerjev postavljen prizidek na južni strani, s katerim je vrtec pridobil eno dodatno 

igralnico. 

Streha je v večjem delu dvokapna, nad obema prizidkoma pa je ravna. Smeri slemen so S-J. 

Stene so ometane z ometom in barvane, v mokrih prostorih obložene s keramiko. Tlaki so 

izvedeni kot plavajoči estrih s finalno oblogo iz vinilnih plošč, keramike ali parketa. 

Objekti so bili pred desetimi leti celovito energetsko sanirani z zamenjavo stavbnega pohištva in 

kritine, toplotno izolacijo fasad in strehe. Fasada je izvedena v ometu v nežni rumeni barvi ter s 

posameznimi povdarki v intenzivnejših barvnih tonih.  

Dovoz do objekta je s Šolske ulice na SZ vogalu parcele. Dostopi so s severne in zahodne 

strani. Ob zahodnem robu parcele so parkirna mesta, v SZ vogalu med obema lamelama je 

gospodarsko dvorišče. 

Igralnice so po večini orientirane na vzhodno stran, kjer je zunanje igrišče za otroke. 
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1.4 ARHITEKTURNA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA PREDVIDENEGA OBJEKTA 

A – prizidava 

Predvidena je gradnja dvoetažnega prizidka, ki se bo zajedal v pobočje na vzhodni strani vrtca, 

v vogal med obema lamelama vrtca. 

V kleti je predvidena izgradnja nove, sodobne kuhinje ter pralnice. Zagotovi se tudi dostop in 

garderobe s sanitarijami  za tehnični kader. Ob kuhinji se uredi še jedilnica za deset oseb in 

pisarna za ekonoma in organizatorja prehrane.  

Kletna etaža bo delno vkopana, celotna vzhodna stran pa bo odprta. Tlak bo na nivoju 

parkirišča Osnovne šole, s katerega bo tudi glavni dostop in uvoz na gospodarsko dvorišče. 

V pritlični etaži bosta dve igralnici za mlajše otroke. Za obe igralnici so predvidene skupne 

sanitarije za otroke, na hodniku pa dve ločeni garderobi, kotiček za previjanje in prostor za 

otroške vozičke.  

Obstoječo streho vrtca tvorijo horizontalno zamaknjene dvokapnice, del strehe je raven. Enako 

je predvideno za streho prizidka. Nad igralnicama bo dvokapna streha z naklonom 18° in s 

smerjo slemena S-J, kar je enako kot pri obstoječi strehi. Streha na stiku z obstoječim objektom 

ter nad pralnico bo ravna.  

Nad prostorom pralnice je predvidena pohodna streha, na kateri se uredi igralna površina za 

otroke, saj jim bo z izgradnjo prizidka del zunanjega igrišča odvzet. 

Osnovna komunikacija za prevoz hrane ter perila iz pralnice bo potekala z osebno-transportnim 

dvigalom, ki bo imelo 4 postaje in sicer na nivoju nove kleti, obstoječe kleti, ter na obeh nivojih 

pritličja.  

Dvigalo ter osrednji komunikacijski hodnik med etažami bo umeščen ob zunanji strani fasadne 

stene. V pritličju bo hodnik posledično delno zaprl eno okno in vrata na igrišče v igralnici, ki se 

nahaja na stičišču starega in predvidenega dela objekta. Celotna južna stranica hodnika se 

zastekli, da se omogoči posredno osvetljevanje igralnice. Dostop iz igralnice do zunanjih 

površin pa se bo vršil preko hodnika. 

Gabariti: - tlorisna velikost na najširšem delu: 38.9m x 19.6m 

- etažnost: klet in pritličje  

B – delna reorganizacija pritličja 

Ker se obstoječa kuhinja seli v prizidek, se v tem prostoru uredi senzorna soba. Ob izkazani 

potrebi pa se senzorna soba lahko spremeni v igralnico razvojnega oddelka, zato se ob prenovi 

zagotovi tudi garderobo in sanitarije prilagojene za razvojni oddelek. Ker je prostor slabo 

osvetljen, je predvidena povečava okenske odprtine na severni fasadi ter izvedba svetlobnika 

na mestu preboja v strehi obstoječe kuhinjske nape. 

V novi kleti je predviden tudi družabni prostor-jedilnica za zaposlene, zato se obstoječa 

zbornica preuredi v pisarno, potrebna pa je izdelava dodatnega okna. Arhivski prostor se 

preuredi v čajno kuhinjo. Sanitarije za zaposlene se prenovijo, izdela se tudi dodatna kabina z 

wc školjko. 

C – delna reorganizacija kleti 

Z izgradnjo prizidka je predvidena selitev pralnice v novo klet, velik del kletnih prostorov pa je 

nefunkcionalen in natrpan z razno neuporabno kramo. V prostorih kleti sta ob posegu 

predvideni dve manjši telovadnici ter izposojevalnica igrač in knjig. Večja telovadnica bo imela 

funkcijo večnamenskega prostora, v katerem bo možno izvajati tudi sestanke in prireditve za 

starše.  
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Del obstoječih prostorov kleti ima zelo nizek strop, zato je dostop do telovadnice za zunanje 

obiskovalce neprimeren. Predviden je dodaten dostop preko zunanjega stopnišča na severni 

strani objekta.  

Zunanje igrišče 

Obstoječe zunanje igrišče je veliko 1758 m2, kar znaša 8.6 m2/otroka (za 204 otroke, kolikor jih 

je vpisanih v šolskem letu 2020/21). 

S prizidavo, ki je predvidena delno na površinah igrišča, mu bo odvzeto 330 m2 površin. 

Dodatno površino 76 m2 se pridobi na pohodni strehi nad pralnico. 

V lasti Občine Mozirje je tudi parcela št. 631/10, ki na južni strani meji na parcelo št. 638/1. 

Občina pa se dogovarja še za odkup sosednjih parcel št. 631/8 in 630/6 (vse k.o. Mozirje). 

Vse tri parcele merijo skupaj 1506 m2, skupaj s povezavo z obstoječim igriščem (ograja igrišča 

ni postavljena na mejo parcele), bi vrtec pridobil dodatne 1603 m2. Z ureditvijo teh površin za 

zunanje igrišče vrtca, bi celotna površina znašala 3107 m2. 

Ker bo vrtec s prizidavo pridobil 2 dodatni igralnici za mlajše otroke in s tem dodatnih 28 otrok, 

bo delež zunanjih površin na otroka znašal cca. 13.4 m2 (3107 m2 površin za predvidoma 232 

otrok). S tem zahteva iz Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca, ki je min. 15m2 površin na otroka, sicer ni dosežena, vendar vrtec leži na robu 

naselja zraven obsežnih gozdnih in travnatih površin. Le te so dostopne brez prečkanja 

prometno zelo obremenjenih cest in  jih v vrtcu že zdaj koriščajo za sprehode in igro v naravi. 

 

 

.5 Pregled površin in prostornin po SIST ISO  9836:2011 
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1.6 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE  

Rušitve 

Povezava prizidave je predvidena s hodnika v vogalu stika novega in starega, v kletni in pritlični 

etaži. Izvede se preboj v zunanji steni. 

Ob rekonstrukciji obstoječih prostorov se izvedejo posamezni preboji v fasadnih stenah ter 

porušijo nekatere predelne stene. Poruši se obstoječa ab klančina, ki povezuje oba nivoja 

pritličja ter kovinske stopnice, ki vodijo v klet. 
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Nosilna konstrukcija 

Nosilna konstrukcija je predvidena klasična z ab temelji, ab kletnimi stenami in ploščo nad 

kletjo ter vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, preostale stene bodo opečnate, ostrešje leseno ali 

jekleno. 

Streha 

Večji del strehe bo dvokapnica z naklonom 18°, s smerjo slemena S-J, kar je enako kot pri 

obstoječi strehi. Del strehe bo raven. Nad prostorom pralnice je predvidena pohodna streha, 

ravna streha nad pritličjem pa se ekstenzivno zazeleni. 

Streha nad teraso bo prosojna, da se zagotovi dovoljšnja osvetlitev igralnic. 

Fasada 

Fasada bo izolirana s toplotno izolacijo in ometana s fasadnim ometom.  

Barva ometa se prilagodi barvam obstoječe fasade, ki je v večjem delu rumena, s posameznimi 

povdarki v živahnejših barvah. 

Barva nove fasade je predvidena v kombinaciji rumene in sive barve. 

Stavbno pohištvo 

Okna bodo zagotavljala dnevno svetlobo večini novih prostorov. Brez možnosti dnevne 

svetlobe bodo le prostori, v katerih se otroci ali zaposleni ne bodo dolgo zadrževali (garderobe, 

sanitarije). Z okni se zagotovi tudi možnost naravnega prezračevanja. 

Senčenje se zagotovi z zunanjimi žaluzijami. 

Notranje obdelave prostorov 

Stene bodo ometane in pleskane, v mokrih prostorih obložene s keramiko. 

Tlaki bodo izvedeni kot plavajoči estrih. Finalna obloga je odvisna od namembnosti in 

obremenjnosti prostora (keramika, guma, epoksi, parket). 

Obdelava stropov je v ometu, v prizidku je predvidena izvedba spuščenih stropov iz 

mavčnokartonskih plošč ter delno rasterskih stropov. 

Inštalacije 

Inštalacije bodo natančno obdelane načrtih strojnih in elektroinstalacij v fazi PZI. 

- ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 

V objektu bo zagotovljena električna instalacija za razsvetljavo in moč, telefonska instalacija in 

instalacija za računalniško mrežo. 

- STROJNE INŠTALACIJE 

PREZRAČEVANJE 

V prizidavi je predvidena kombinacija naravnega in prisilnega prezračevanja. 

OGREVANJE 

Ogrevanje poslopja vrtca je centralno z biomaso, posamezni prostori se ogrevajo z radiatorji. V 

prizidku je predvideno talno gretje prostorov. 

KANALIZACIJA 

Fekalne vode bodo speljane preko PVC cevi v fekalni jašek ter dalje v obstoječi jašek javne 

kanalizacije. 

Meteorne vode s strešin objekta in dvorišča bodo speljane v obstoječi sistem javne kanalizacije. 
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VODOVOD 

Nova notranja vodovodna instalacija bo vezana na interno vodovodno omrežje v objektu. 

 

1.7 ZUNANJA UREDITEV IN PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO CESTO 

Površine 

S prizidavo se gospodarski prostori v celoti preselijo v kletno etažo. Gospodarsko dvorišče in 

dovoz bosta umeščena ob obstoječe parkirišče šole, zaradi katerega bo šola ostala brez 3 

parkirnih mest. Zdajšnji dostop do kuhinje v pritlični etaži bo po posegu namenjen vhodu za 

otroke in vzgojitelje. 

Povozne površine bodo asfaltirane, pohodne pa tlakovane z vodoprepustnimi materiali. 

Izvedeni bosta sanacija terena po končani gradnji in zazelenitev okolice z avtohtonim 

nestrupenim rastlinjem.  

Pri urejanju okolice je upoštevana obstoječa konfiguracija terena, ki pada v smeri proti vzhodu. 

Dostopne poti in manipulativne površine se izoblikujejo po terenu. Višinske razlike se premošča 

s položnimi zazelenjenimi brežinami in zunanjimi stopnicami. 

Prometna ureditev 

Prometna ureditev z navezavami na občinsko cesto je obstoječa. Poleg obstoječega dovoza se 

bo za funkcioniranje vrtca koristil tudi obstoječi dovoz do šolskega poslopja, ki je na nivoju nove 

kletne etaže. 

Zbiranje in odvoz odpadkov 

Zbiranje in odvoz odpadkov je zagotovljen. Ekološki otok se z nivoja pritličja preseli v klet, na 

gospodarsko dvorišče. Zaradi predvidenega posega ni pričakovati bistvenega povečanja 

količine odpadkov. 

 

1.8 KOMUNALNE NAPRAVE 

Parcela je komunalno opremljena z vso potrebno infrastrukturo, na katero se priključijo nove 

naprave. 

VODOVOD 

Obstoječi objekt je priključen na javni vodovod. Nove naprave se priključijo na obstoječi interni 

vodovodni razvod. 

KANALIZACIJA 

Obravnavano območje je opremljeno z obstoječim kanalizacijskim sistemom mešane 

kanalizacije. 

Fekalna kanalizacija 

Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Fekalna kanalizacija se zbira v objektu v interni 

kanalizacijski mreži. Na vzhodni strani objekta pride zbrana fekalna kanalizacija na dveh mestih 

iz objekta v dva revizijska jaška, od koder je speljana v obstoječa jaška javne kanalizacije. 

Priključitev se izvede po navodilih upravljalca. 

Meteorna kanalizacija  

Meteorne vode s strehe prizidave se spelje v obstoječi sistem mešane kanalizacije. 

Pred odtokom v jašek se vode očistijo v peskolovih. 

Kanalizacija se izvede vodotesno. Cevi meteorne kanalizacije so iz PE in PVC. Cevi se polagajo 

po projektirani trasi in niveleti in v vsem po navodilih proizvajalca cevi. 
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ELEKTRIKA 

Obstoječi objekt je priključen na električno omrežje. Nove naprave se priključijo na obstoječi 

interni razvod. 

 

 

 

 

1.9 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 

 

1.9.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

 

Objekt bo grajen mehansko odporno in stabilno, kar se izkaže s statičnim izračunom. 

Zakonska podlaga za  zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti objekta so 

naslednji standardi s področja graditve objektov, ki so podlaga za projektiranje objekta v 

nadaljnji fazi: 

- SIST EN 1991-1-2:2004, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-2. del: Splošni vplivi – 

Vplivi požara na konstrukcije, 

- SIST EN 1994-1-1:2005, Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in 

betona - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe, 

- SIST EN 1997-1:2005, Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila, 

- SIST EN 1998-1:2005, Evrokod 8 – Projektiranje potresno odpornih konstrukcij – 1. 

del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe. 

Pri tem bodo upoštevani vsi zunanji vplivi, ki bi lahko imeli za posledico porušitev objekta 

ali njegovega dela, deformacijo ali nihanje, ki bi bilo večje od dopustnega, škodo na drugih 

objektih ali delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi, ki bi bile posledica večjih deformacij 

nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. 

 

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so upoštevane vsi trajni, spremenljivi 

in naključni vplivi. Pri trajnih vplivih je upoštevan vpliv težnosti, zemeljskega in vodnega 

pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo. V zvezi s spremenljivimi vplivi so v 

zvezi zgradnjo upoštevani predvsem predvidena koristna obtežba, obtežba s snegom in 

ledom, obtežba zaradi vetra, vode, zaradi toplotnih vplivov in zmrzovanja ter vplivov, ki jih 

povzročajo žerjavi ali drugi dinamični vplivi strojev, ki se pojavljajo ob gradnji ter korozija. 

Preverjeni bodo naključni vplivi, potres in vplivi zaradi požara. 

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja 

zemljišča ali ogrožala stabilnost obstoječih objektov. 

 

 

1.9.2 VARNOST PRED POŽAROM 

 

Objekt zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njem ali v njegovi bližini ter v zvezi z 

zagotavljanjem požarne omogoča učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Na 

mestu gradnje je zagotovljena zadostna količina požarne vode. 

Nosilna konstrukcija objekta je projektirana v skladu z SIST EN 1991-1-2:2004, Evrokod 1: 

Vplivi na konstrukcije - 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije, na podlagi 

česar bo določen čas ohranila potrebno nosilnost. V zvezi z omejevanjem hitrega širjenja 

požara po objektu so bili pri projektiranju uporabljeni gradbeni elementi, ke se težko vžgejo, 

ob vžigu pa oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po 

površini objekta.  
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V zvezi z omejevanjem širjenja požara po objektu je prizidava projektirana kot en požarni 

sektor. Izpolnjevanje bistvenih požarnih zahtev se izkaže tehničnih smernic - požarna 

varnost v stavbah TSG-1-001:2019.  

Evakuacijske poti so projektirane v skladu s Tehničnimi smernicami - požarna varnost v 

stavbah TSG-1-001:2019. Na podlagi določil je v objektu poskrbljeno za zadostno število 

požarnih izhodov in poti, ki so projektirane na ustreznih lokacijah, da se lahko ljudje hitro in 

varno evakuirajo.  

 

V objektu in okolici je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. 

Na podlagi preračuna bodo v objektu nameščena sredstva za hitro gašenje začetnega 

požara na lahko dostopnem mestu, ki bodo tudi redno pregledovana s strani pooblaščene 

osebe.  

Zunanje stene in streha objekta, ločilne stene skupaj z vrati, okni in drugimi preboji so 

projektirana tako, da je zmanjšana nevarnost širjenja požara na sosednje objekte. 

 

 

1.9.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 

 

V objektu bo poskrbljeno za ustrezno higiensko in zdravstveno zaščito. Zaradi obratovanja 

objekta ne bo ogroženo zdravje ljudi in tudi ni predvidenih vplivov na okolje. 

Objekt in njegovi deli zagotavljajo, da je preprečeno onesnaževanje notranjega in 

zunanjega zraka, da so odpadne vode ustrezno očiščene ter odpadki ustrezno skladiščeni 

in predani koncesionarju, ki izvaja odvoz in upravljanje z odpadki. Vpliv ionizirajočih in 

elektromagnetnih sevanj je zanemarljiv oz. ustreza standardom s področja elektro in strojne 

opreme in ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.  

V objektu je na voljo pitna voda. Število sanitarij je ustrezno glede na vrsto objekta. Deli 

objekta, ki so v stiku s pitno vodo ali drugimi vplivi (kot je na primer mikrobiološko 

onesnaženje ali nenameren povratni tok) ne bodo spremenili fizikalnih, kemijskih ali 

mikrobioloških lastnosti pitne vode na način da bi vplivale na njeno zdravstveno ustreznost.  

Vsi prostori v objektu so osvetljeni v skladu z namembnostjo. Vsi prostori so osvetljeni 

naravno ter umetno ter v emisijah, ki so zadostne z vidika zdravja in dobrega počutja.  

Notranje ugodje v zvezi z kakovostjo zraka je rešeno z naravnim in umetnim 

prezračevanjem. Dimni plini iz kurilne naprave se odvajajo na prosto tako, da ni ogroženo 

zdravje ljudi in okolja. Prezračevanje in klimatizacija ne bo ogrožalo zdravja ljudi ali 

negativno vplivalo na pravilno odvajanje produktov izgorevanja iz kurilne naprave.  

Objekt bo imel higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja 

komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Pojav industrijskih oz. kakršnihkoli drugih 

odpadnih tekočine ni predviden.  

Projektne rešitve, ki so bile uporabljene pri načrtovanju objekta so takšne, da objekt ščitijo 

pred posledicami talne vode, atmosferskimi padavinami, vode iz napeljav objekta in 

neželeno vlago. V zvezi z škodljivim nabiranjem vlage zaradi kondenzacije vodne pare v 

gradbenih elementih objekta in na njegovih površinah je bil izveden preračun gradbene 

fizike na podlagi izbranih konstrukcij in je s tega vidika računsko dokazano, da do 

omenjenega pojava kondenzacije pri normalni uporabi objekta ne sme priti.  

 

1.9.4 VARNOST PRI UPORABI 

 

Projektne rešitve, ki so bile uporabljene pri načrtovanju objekta so takšne, da je objekt pri 

normalni uporabi varen pred zdrsom, spotikanjem, padcem, utopitvijo, trčenjem, padcem 

elementov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijo, vlomom ali drugimi 

sorodnimi nesrečami ali poškodbami.  

http://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_7/1_7_7%20Tehnicna%20smernica%20_pozar_TSG-1-001_2010.pdf
http://www.zaps.si/img/admin/file/WWW%20ZAPS/ARH%201_7/1_7_7%20Tehnicna%20smernica%20_pozar_TSG-1-001_2010.pdf
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V vseh delih objekta in okolice je s projektnimi rešitvami preprečeno, da bi prišlo do pojava 

zdrsa ali spotika zaradi nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se oblog, nevarnih ovir 

ali neravnin. Na mestih v objektu, kjer bi lahko prišlo do padca, bodo nameščeni ustrezni 

elementi, ki to nevarnost zmanjšujejo odnosno preprečujejo. Ker so pretežno vsa navedena 

mesta dostopna tudi otrokom, bodo vsi elementi prilagojeni in izvedeni tako, da se otroci ne 

morejo zmuzniti skoznje oz. jim je oteženo plezanje po njih (ograje ipd.). 

Zasteklitve bodo zaščitene pred trkom ter izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na 

komunikacijskih poteh bodo tudi vidno označene.  

Gradbeni elementi na fasadi in stekleni elementi bodo varno pritrjeni. Streha je projektirana 

tako, da je varna pred zdrsom snega in ledu.  

Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili nevarni, bodo zavarovani pred dotiki.  

Objekt bo varen pred električnim udarom, čezmernim elektromagnetnim vplivom, vžigom 

možne eksplozivne atmosfere, čezmernim sevanjem inštalacijskih elementov in 

elektroenergetskih sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, pod in prenapetostnimi 

vplivi ter drugimi nevarnostmi. 

 

Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da odvede atmosfersko 

razelektrenje v zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar ter da je omejena okvara 

sistemov in naprav ter zagotovljeno za dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno 

izenačitvijo potenciala.  

 

1.9.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 

 

Raven hrupa v objektu ne bo ogrožala zdravja ljudi. S projektnimi rešitvami je zagotovljeno 

za primerne razmere za delo in druge dejavnosti. Pri projektiranju je bil upoštevan zunanji 

hrup. 

Ob predvideni uporabi objekta mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo 

presežene. 

 

 

1.9.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

 

Objekt je zaradi varčevanja z energijo in zaradi ohranjanja toplote ter čim večje rabe 

obnovljivih virov energije zagotavlja učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov 

energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in njihove 

kombinacije, pri pripravi tople vode in razsvetljave v stavbi ter drugih tehničnih sistemov, 

poveznih s sistemi stavbe. Sistem ogrevanja prizidave je obstoječ. Večji del energije za 

delovanje sistemov v stavbi bo zagotovljen iz obnovljivih virov energije (vgrajene zunanje 

mehanske zaščite pred pregrevanjem fasadnega ovoja, naravno in umetno  prezračevanje 

zaradi zmanjševanja toplotnih izgub  ter koriščenje biomase)  

Objekt je optimalno orientiran in zasnovan z ugodnimi površinami toplotnega ovoja stavbe 

in njegovo kondicionirano prostornino. Razpored prostorov je energijsko optimalno 

projektiran. Z materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo površino objekta je 

omogočeno učinkovito upravljanje energijskih tokov.  

Sistem ogrevanja bo omogočal ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja ob doseganju 

najmanjših možnih toplotnih izgub. 

Pasivni gradbeni elementi zagotavljajo, da se v času sončnega obsevanja in visokih 

zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega obsevanja ne pregrevajo. 

Zaradi projektnih rešitev v zvezi z doseganjem predpisanega toplotnega ugodja ne 

predvidevamo vgrajevanja sistemov za intenzivno nočno hlajenje oziroma drugačnega 

prezračevanja prostorov. Na podlagi projektnih rešitev tudi ne predvidevamo vgrajevanja 

posebnih sistemov za hlajenje objekta. 
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Z naravnim prezračevanjem bo dosežena predpisana kakovost zraka, vendar bo vseeno 

predvidoma vgrajen tudi mehanski sistem prezračevanja z učinkovitim vračanjem toplote. 

Predvsem v sanitarijah in kopalnice ter nad kuhalno površino je predviden sistem 

mehanskega prezračevanja.  

Toplota se zagotavlja centralno. Ustrezna energijska učinkovitost se zagotavlja z učinkovitim 

generatorjem in hranilnikom toplote. Prav tako je načrtovan energijsko učinkovit razvod z 

zmanjšanim pretokom ter učinkovito regulacijo sistema. 

Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo prostorov. 

Vgrajena svetila bodo energijsko učinkovita, prav tako pa tudi vsi pripadajoči elementi in 

regulacija sistemov.  

 

 

1.9.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 

 

Univerzalna graditev in uporaba objekta vključuje graditev in uporabo objekta, ki je 

dostopen vsem ljudem ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, 

projektiranje, gradnja in uporaba izvedena tako, da so dostopi, prehodi, povezovalne poti, 

vrata ter vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvižne 

naprave) ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočajo samostojno 

uporabo in morajo biti opremljeni s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, 

komunikacijo in orientacijo. 

Število parkirnih mest za invalide je omogočeno blizu glavnega vhoda, hkrati pa je 

omogočeno tudi parkiranje za uporabnike z otroškim vozičkom.  

 

 

1.9.8 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

 

Objekt je projektiran tako, da je raba naravnih virov trajnostna in de se omogoča ponovna 

uporaba oziroma možnost recikliranja objekta oziroma njegovih delov in gradbenega 

materiala po odstranitvi, da je s projektnimi rešitvami poskrbljeno za čim daljšo življenjsko 

dobo objekta, njegovih delov in vgrajene opreme ter da bo v postopku gradnje objekta 

zagotovljeno za uporabo okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektu.  

 

Konkretno je za trajnostno rabo naravnih virov poskrbljeno z: 

- Uporabo umetnega kamna (betona), katerega življenjska doba omogoča dolgotrajno 

uporabo objekta, po njegovi odstranitvi pa ga je možno z mletjem koristiti za drenažni 

ali nasipni material pri gradnji novih objektov ali kot agregat za betone,   

- Uporabo opečnih zidakov, ki so iz naravnih materialov in katerih življenjska doba je prav 

tako  dolgotrajna ter jih je možno z mletjem po končani uporabi koristiti za nasipni 

material pri gradnji novih objektov ali kot agregat za betone,  

- Uporabo lesenih elementov pri strešni konstrukcij, stavbnem pohištvu in določenih 

tlakih, katerih življenska doba je prav tako dolgotrajna in jih je možno po razgradnji 

objekta enostavno predelati ali uporabiti kot leseno biomaso, 

- Uporabo keramičnih oblog, ki prav tako omogočajo dolgotrajno uporabo in enostavno 

vzdrževanje, ob razgradnji pa jih je možno koristiti za nasipni material pri gradnji novih 

objektov ali kot agregat za betone,  

- Uporabo steklenih površin, ki prav tako omogočajo dolgotrajno uporabo in enostavno 

vzdrževanje, ob razgradnji pa jih je možno reciklirati in ponovno predelati v steklo, 

- Uporabo naprav in elementov, ki jih je možno v celoti reciklirati.  
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2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O 

UREJANJU PROSTORA 

 

 

NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 

Odlok o prostorskem načrtu občine Mozirje (Ur. l.RS št. 46/2015, tehnični popravek 105/15,  

65/2018) 

Oznaka prostorske enote:  EUP – MO71 

 

PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA 

 

katastrska 

občina: 

št. zemljiških parcel: osnovna namenska 

raba: 

podrobnejša namenska raba: 

920– Mozirje 638/1, 635/1, 630/4, 

632/3, 632/2, 631/9, 

631/6, 630/9, 631/2, 

630/5, 632/35, 632/33  

CD- območje centralnih 

dejavnosti 

 

CDsb- površine za izvajanje 

dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja 

 

PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV 

- Erozijsko območje- običajni zaščitni ukrepi 

 

 

63. člen  

 

(prostorski izvedbeni pogoji in določila za uporabo)  

 

(1) Prostorski izvedbeni pogoji se delijo na: 

– splošne prostorske izvedbene pogoje, ki veljajo za celotno območje občine, 

– podrobne prostorske izvedbene pogoje, ki so določeni za posamezno namensko rabo 

prostora in 

– posebne prostorske izvedbene pogoje, v kolikor so ti za posamezno enoto urejanja 

prostora določeni. 

(2) V primeru neskladja med prostorskimi izvedbenimi pogoji se upošteva najprej posebne 

prostorske izvedbene pogoje, nato podrobnejše in zatem splošne prostorske izvedbene 

pogoje, ki veljajo, če posebni ali podrobnejši pogoji ne določajo drugače. 

(3) Za območja predvidenih OPPN so podani pogoji, ki jih je treba upoštevati do njihove 

izdelave 

 

Skladno, upoštevani so prostorsko izvedbeni pogoji 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#63.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#63.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0dolo%C4%8Dila%C2%A0za%C2%A0uporabo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0dolo%C4%8Dila%C2%A0za%C2%A0uporabo)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
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3.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

 

3.2.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih gradenj in namembnosti objektov 

 

64. člen  

 

(vrste dopustnih gradenj)  

 

(1) V kolikor ta odlok ne določa drugače, so na celotnem območju Občine Mozirje dopustne 

gradnje novih objektov (dozidave, nadzidave), spremembe namembnosti v skladu z določili 

odloka, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov ter vzdrževanje objektov. 

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, so na objektih in v območjih 

varovane kulturne dediščine posamezne vrste gradenj dopustne le izjemoma, po predhodni 

preveritvi umestitve, pri čemer je pred tem treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje. 

(3) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter vzdrževanje objektov je dopustno le na zakonito 

zgrajenih objektih in s pridobitvijo ustreznih soglasij oziroma dovoljenj. 

(4) Odstranitve objektov, z izjemo enostavnih objektov, prizidkov oziroma pomožnih 

objektov, niso dovoljene na območju kulturne dediščine, kjer bi lahko zaradi rušitve objekta 

prišlo do rušenja obstoječe morfologije naselja kot celote. Odstranitve so dopustne v primeru, 

če je investitor pridobil ustrezno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine oziroma 

bo po rušitvi na mestu odstranjenega objekta postavil nov objekt, ki bo po velikosti, 

arhitekturnem oblikovanju in namembnosti enak odstranjenemu objektu in bo za gradnjo 

novega objekta pridobil vsa potreba soglasja in dovoljenja. 

(5) Na celotnem območju občine je dovoljena gradnja gradbenih inženirskih objektov ter 

vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture kot npr. vodov in naprav 

vodovodnega omrežja, vodov in naprav kanalizacijskega omrežja (padavinska kanalizacija in 

kanalizacija za komunalne odpadne vode), distribucijskega plinovodnega omrežja, 

toplovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja ter omrežja javne razsvetljave. Gradnja 

prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih in podzemnih elektroenergetskih objektov, 

vodov in naprav ter vodov komunikacijskih omrežij je dovoljena le pod posebnimi zakonsko 

določenimi pogoji. Na območju obstoječih žičnic in pripadajočih objektov ter naprav so 

dopustne rekonstrukcije, vzdrževanje in gradnja nadomestnih žičniških objektov ter naprav. 

(6) Na strehah objektov so dovoljeni tudi kolektorji za ogrevanje vode ter fotonapetostni 

paneli za proizvodnjo električne energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni 

spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni dopustna. Na 

objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter v vplivnih območjih, je postavitev 

naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi 

umestitve, vendar je pred tem treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 

soglasje. 

(7) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo 

prostora, so dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela, dozidave, nadzidave in odstranitev 

objektov. Za potrebe razvoja obstoječih dejavnosti v legalno zgrajenih objektih je dopustna tudi 

gradnja novih objektov, ki jih posamezna dejavnost potrebuje za svoj razvoj, ne glede na vrste 

objektov, navedenih po posameznih EUP v podrobnejših PIP. Gradnja novih objektov iz 

prejšnjega stavka ni dopustna v primerih, ko je to v nasprotju z varstvenim režimom ali s tem ne 

soglašajo pristojni soglasodajalci 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.1%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj%C2%A0in%C2%A0namembnosti%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.1%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj%C2%A0in%C2%A0namembnosti%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vrste%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vrste%C2%A0dopustnih%C2%A0gradenj)
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Skladno, gre za rekonstrukcijo in prizidavo obstoječega legalno zgrajenega objekta. 

 

 

 

3.2.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege zahtevnih in manj zahtevnih objektov 

 

66. člen  

 

(regulacijske črte)  

 

Pri umeščanju novih objektov v prostor se upoštevajo črte oziroma gradbene linije ob glavni 

dostopni cesti, ki jih tvorijo in narekujejo že zgrajeni objekti. 

 

Skladno, gradbeno linijo v prostoru tvori obstoječ objekt in lokana cesta na severni strani 

predvidene prizidave. 

 

 

67. člen  

 

(odmiki)  

 

(1) Nove stavbe, ki so uvrščene med zahtevne in manj zahtevne objekte (nad in pod 

terenom) morajo biti z najbolj izpostavljenim delom strehe (napuščem) od meje sosednjih 

parcel oddaljene za najmanj 4 m. Manjši odmiki od predpisanih so dopustni na podlagi 

soglasja mejaša oziroma upravljavca gospodarske javne infrastrukture, če se z načrtovano 

ureditvijo posega v infrastrukturni varovalni pas ter v primeru iz prejšnjega člena tega odloka. 

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena morajo biti razmiki med stavbami 

najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi 

pogoji ter da je v okviru parcele in predvidene rabe možno normalno izvajanje vzdrževalnih del 

ter intervencije v primeru požara in drugih nesreč. 

(3) Novi objekti se morajo od roba cestišča javne ceste odmakniti najmanj 1,5 m. 

Odstopanje je možno v soglasju z upravljavci gospodarske javne infrastrukture oziroma kadar 

morajo zaradi obstoječega stanja stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji dela 

naselja ali naselja kot celote oziroma za naselja, za katera veljajo pogoji varstva kulturne 

dediščine. 

(4) Ograje med posameznimi parcelami se postavijo na mejo zemljiških parcel obeh 

lastnikov, s čimer morata soglašati oba lastnika mejnih parcel. V primeru, ko lastnika sosednjih 

zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega 

zemljišča oddaljena za najmanj 0.5 m. Pri predpisanem odmiku za 0.5 m mora vsak lastnik 

vzdrževati svoj del ograje ter čistiti svoj del vmesnega prostora med ograjo in parcelno mejo. 

(5) Če je sosednje zemljišče javna cesta, je najmanjši odmik ograje ali opornega zidu od 

ceste 1.0 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom. Za postavitev ograje in 

opornega zida ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne 

odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih 

ureditev. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0lege%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.2%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0lege%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#66.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#66.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(regulacijske%C2%A0%C4%8Drte)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(regulacijske%C2%A0%C4%8Drte)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#67.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#67.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(odmiki)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(odmiki)
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(6) Med javno površino in uvozom na parkirišče, dvorišče ali v garažo oziroma med javno 

površino in ograjo ali zapornico, ki zapira vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba 

zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop 

do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje. 

(7) Nove stavbe morajo biti oddaljene od gozdnega roba najmanj 10 m. Manjši odmik je 

dopusten na podlagi soglasja pristojnega zavoda za gozdove 

 

Skladno, odmiki so ustrezni. Minimalni odmik predvidene prizidave od parc. št. 686/2 k.o. 

Mozirje je 35,29 m, minimalni odmik od objekta na parc št. 638/1 k.o. Mozirje je 16,35 m, 

minimalni odmik od parc. št. 631/14 k. Mozirje je 11,83 m, minimalni odmik od parc. št. 631/2 

k.o. Mozirje je 12,51 m. 

 

 

 

 

3.2.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov 

 

68. člen  

 

(določanje velikosti objektov)  

 

(1) Dozidave legalno zgrajenih objektov se dovolijo v tlorisni velikosti do 50 % tlorisne 

površine objekta na stiku z zemljiščem. 

(2) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s: 

– faktorjem zazidanosti (v nadaljnjem besedilu FZ), 

– deležem zelenih površin (v nadaljnjem besedilu DI_DZP), 

– višino objektov (v nadaljnjem besedilu DI_H). 

(3) Velikost objekta je določena s faktorjem zazidanosti, ki se določi kot razmerje med 

zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Faktor zazidanosti ne sme 

presegati v spodnjih tabelah navedenih vrednosti. 

FZ Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP 

Max 0,4 SS, Sk, Abt 

Max 0,6 Asp, SP, SSvs, SB, CU, CD, CDsb, BT 

Max 0,8 SSig, SK, IG, IK, BD, A, Aig, Aik 

(4) Do navedenega FZ je znotraj parcele posamezne namenske rabe možna gradnja enega 

ali več novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Do navedenih 

faktorjev zazidanosti so dopustne tudi dozidave. Ko so zgoraj navedene vrednosti presežene, 

gradnja objektov ni več možna. 

(5) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) parcele večja od dovoljene oziroma določene s tem 

odlokom, je na obstoječih že zgrajenih objektih dopustno vzdrževanje objektov ter 

rekonstrukcije oziroma prenove, brez povečanja površine objektov, volumna in višine objektov. 

Poleg omenjenega so dopustne tudi spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.3%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0velikosti%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.3%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0velikosti%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#68.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#68.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dolo%C4%8Danje%C2%A0velikosti%C2%A0objektov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dolo%C4%8Danje%C2%A0velikosti%C2%A0objektov)
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parkirnih mest in so skladne z dopustno namembnostjo območja. Dopustna je tudi gradnja 

garažnih objektov pod nivojem terena. 

(6) Stavbe se višinsko prilagajajo prevladujoči višini obstoječih stavb iste namembnosti v 

posamezni enoti urejanja prostora. 

(7) Delež zelenih površin se določi na podlagi faktorja zelenih površin na parceli, namenjeni 

gradnji. Pri tem se za izračun uporabijo le dejanske zelene površine. Površine, kot so travnata 

parkirišča, se pri izračunu DI_DZP ne upoštevajo kot del zelenih površin. Z gradnjo objektov 

mora biti na parceli, kjer stoji objekt, zagotovljenih vsaj toliko zelenih površin, kot je prikazano v 

tabeli. 

DI_DZP Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP) 

Min 0,2 SSvs, SSig, CU, CD, CDr, IG, IK, BD, Aig, Aik, SS, SK, SB, SP, CDsb, BT, 

Asp, Abt 

 

Skladno, faktor zazidanosti (4753 +1160 +438,7 m
2

) /19.268,0 m
2

 =0,33, delež zelenih površin 

je (4995 + 580,9 m
2

)/19.268 m
2 

=0,29.  

 

 

3.2.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 

urejanja zelenih in parkirnih površin 

 

69. člen  

 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja objektov)  

 

(1) Oblikovanje objektov (oblike, nakloni streh, smeri slemen, materiali in barva kritine, barve 

in materiali fasad ter oblikovanje odprtin) se prilagaja urbanističnim in arhitekturnim 

značilnostim obstoječih kakovostno oblikovanih objektov, pri čemer so za vzor tradicionalni tipi 

objektov, kot sta pritlična hiša z izkoriščenim podstrešjem ter pritlična hiša z mansardo nad 

vhodom. Pri dozidavah in nadzidavah se zagotavlja oblikovno skladnost z obstoječim 

objektom, dopustna pa je kombinacija dveh oblik strehe (npr. dvokapna in ravna). Na 

varstvenih območjih se upoštevajo pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim. 

(2) Streha naj bo ravna, enokapna v razponu med 5°–25° ali dvokapna v razponu med 25°–

45°. Dvokapna streha je lahko simetrična ali nesimetrična, vendar enakih naklonov strešin. 

Dopustna je kombinacija dveh različnih vrst strehe. Kritine so sive, rjave ali opečne barve in ne 

smejo biti trajno bleščeče. Strehe dozidanega objekta morajo imeti enak naklon strehe kot 

osnovni objekt ter enako vrsto in bravo kritine ali pa so ravne. Osvetlitev podstrešnih prostorov 

je dovoljena z strešnimi okni ali frčadami. Frčade morajo imeti dvokapno, enokapno ali ravno 

streho. Na celotni strehi morajo biti enotno oblikovane. Dopustne so tudi trikotne in trapezne 

frčade. Strešna okna, kolektorji in fotonapetostni paneli na objektu so dovoljeni, v kolikor ti ne 

kazijo podobe objekta. Fotonapetostni moduli ne smejo presegati slemena streh in morajo biti 

postavljeni vzporedno z ravnino ploskve strešine. 

(3) Fasade in oblikovanje objektov: prevladovati morajo naravni materiali, kot so omet, les, 

kamen, dopustna je tudi uporaba stekla in kovine. Pri nestanovanjskih stavbah je dopustna 

uporaba tudi ostalih materialov. Izvedba balkonov, lož, teras in izzidkov je dopustna, razen če je 

to v nasprotju z varstvenim režimom. Dopustna je uporaba le bele barve fasade in pastelnih 

barv. Pastelne barve so vsi odtenki barv z deležem barvne pigmentacije manj kot 20 % v beli 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.4%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0zahtevnih%C2%A0in%C2%A0manj%C2%A0zahtevnih%C2%A0objektov,%C2%A0urejanja%C2%A0zelenih%C2%A0in%C2%A0parkirnih%C2%A0povr%C5%A1in
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#69.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#69.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov)
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osnovi. Pastelna barva ne izstopa iz okolice, ni agresivna, fluorescentna ali intenzivna. Dopustni 

so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine. 

 

Skladno, večji del strehe bo dvokapnica z naklonom 18°, s smerjo slemena S-J, kar je enako 

kot pri obstoječi strehi. Del strehe bo raven.  Nad prostorom pralnice je predvidena pohodna 

streha, ravna streha nad pritličjem pa se ekstenzivno zazeleni. Barva ometa se prilagodi barvam 

obstoječe fasade, ki je v večjem delu rumena, s posameznimi povdarki v živahnejših barvah. 

Barva nove fasade je predvidena v kombinaciji rumene in sive barve. 

 

 

 

72. člen  

 

(določitev števila parkirnih mest)  

 

(1) Pri dimenzioniranju parkirišč je treba upoštevati veljavne normative za določanje 

parkirnih mest po posameznih dejavnostih. 

(2) Poleg predpisanega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot 

deset PM, treba zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga 

enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. 

(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 % ali 

vsaj eno parkirno mesto za invalide. 

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje 

potrebe po istočasnem parkiranju. 

(5) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avtomobil znaša 2.4 x 5.0 m. 

 

Skladno, obstoječe število parkirnih mest. 

 

 

3.2.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 

 

75. člen  

 

(merila za določitev parcele)  

 

(1) Pri določitvi novih parcel za stavbe je treba upoštevati: 

– velikost in namembnost predvidenega objekta na parceli, z vsemi nujno potrebnimi 

površinami za nemoteno uporabo ter vzdrževanje objekta, pri čemer se kot nujne površine 

upoštevajo parkirna mesta, ki jih je treba zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi, ustrezno 

velike manipulacijske prometne površine, ustrezno velike utrjene površine, namenjene pešcem, 

površine dostopov do javnih cest ter površine funkcionalnega zelenja, 

– obliko, namembnost in velikost parcele objektov v odnosu do obstoječih parcel, pri čemer 

naj bodo parametri nove parcele podobni oziroma približno enaki parametrom obstoječih 

parcel znotraj območja, kjer se predvideva gradnja stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, 

– položaj, namembnost in velikost obstoječih in predvidenih javnih površin, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#72.%C2%A0%C4%8Dlen
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.6%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0in%C2%A0merila%C2%A0za%C2%A0parcelacijo
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– ustrezne intervencijske dostope ter velikost potrebnih površin za nemoteno izvajanje 

aktivnosti za zavarovanje ljudi, živali in stvari v primeru požarov in drugih naravnih nesreč, 

– da pri določanju parcele, namenjene gradnji, ni dopustno parcelacije izvesti tako, da 

ostane del zemljišča, na katerem ni mogoča gradnja novega objekta. 

(2) Delitev parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), 

je dovoljena le v primeru, če nova parcela obstoječega objekta ustreza pogojem iz prejšnjega 

odstavka. 

(3) Za obstoječe večstanovanjske objekte, katerim parcela ni bila določena, razpoložljivo 

zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, pa ne omogoča 

oblikovanja parcele po zgoraj navedenih pogojih, se parcela določi v okviru dejansko 

razpoložljivih zemljišč, katerih površine ni dopustno zmanjševati. 

 

Skladno, velikost zemljiških oz gradbenih parcel je obstoječa. Velikost zemljiških parcel : 

- 838/1 k.o. Mozirje znaša  14059 m2, 

- 635/1 k.o. Mozirje znaša 2011 m2, 

- 630/4 k. o Mozirje znaša 725 m2, 

- 632/3 k.o. Mozirje znaša 298 m2, 

- 632/2 k.o. Mozirje znaša 632/2 m2 

- 631/9 k.o. Mozirje znaša 34 m2 

- 631/6 k.o. Mozirje znaša 336 m2 

- 630/9 k.o. Mozirje znaša 40 m2 

- 631/2 k.o. Mozirje znaša 386 m2, 

- 630/5 k.o. Mozirje znaša 19 m2, 

- 632/35 k.o. Mozirje znaša 799 m2 

- 632/33 k.o. Mozirje znaša 139 m2. 

 

 

 

 

3.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

 

3.3.1 Podrobni pogoji glede dopustnih dejavnosti, dopustnih stavb in ureditev ter nezahtevnih in 

enostavnih objektov 

 

113. člen  

 

(dopustne dejavnosti po namenski rabi prostora)  

 

(1) Skladno s tem odlokom so na območju posamezne podrobnejše namenske rabe 

prostora dopustne dejavnosti, ki jih je mogoče glede na veljavno zakonodajo, ki določa 

klasifikacijo dejavnosti, razvrstiti v enega izmed sklopov dejavnosti, prikazanih v spodnji tabeli. 

PNRP Dopustne dejavnosti po določenih sklopih 

SK, IK, A, Aik, G**, K1 in K2 (A) Primarne dejavnosti kmetijstva in gozdarstva 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3%C2%A0Podrobni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3%C2%A0Podrobni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.1%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0dopustnih%C2%A0dejavnosti,%C2%A0dopustnih%C2%A0stavb%C2%A0in%C2%A0ureditev%C2%A0ter%C2%A0nezahtevnih%C2%A0in%C2%A0enostavnih%C2%A0objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#113.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#113.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustne%C2%A0dejavnosti%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustne%C2%A0dejavnosti%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
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(pridelava, reja, lov) 

SSig, SK, IG, IK, A, Aig, Aik (B) Predelovalne dejavnosti 

IG, SSig, Aig (C) Sekundarne proizvodne dejavnosti (industrija, obrt) 

CD, E, Evc, Es, IG, IK (D) Dejavnosti proizvodnje, dobave in oskrbe z energijo 

in energenti 

Ov, Očn (E) Kom. dejavnosti (oskrba z vodo, odvajanje odpadne 

vode, ravnanje z odpadki) 

CU, CD, BT, BD, Abt, SS, SSvs, SK (F) Trgovina ter dejavnost prodaje izdelkov na debelo in 

drobno 

SSig, SK, IG, IK, PC, PO, A, Aig, Aik (G) Dejavnosti prometa, logistike in skladiščenja 

SSvc, SSig, SK, CU, CD, CDr, BT, BD, IG, IK, 

Abt, Aik, Aig, ZP, ZS, PC, PO 

(H) Sejemske dejavnosti 

SS, SSvs, SB, SK, CU, CD, BT, BD, ZP, ZS, A, 

Abt 

(I) Gostinske dejavnosti 

SS, SK, SB, SP, CU, CD, BT, A, Abt, Asp (J) Dejavnosti, vezane na turistične dejavnosti in 

nastanitev gostov 

* (K) Storitvene dejavnosti 

* (L) Druge poslovne (nepredelovalne in neproizvodne) 

dejavnosti 

CU, CD, T (M) Dejavnosti zagotavljanja televizijskih, radijskih in 

telekomunikacijskih povezav 

SS, SK, SB, CU, CD, CDsb, CDr, A (N) Vzgojno-izobraževalne dejavnosti in znanstveno-

izobraževalne dejavnosti 

SS, SB, BT, CU, CD, Abt (O) Zdravstvene dejavnosti 

SS, SB, CU, CD (P) Dejavnosti zagotavljanja socialnega varstva in oskrbe 

SS, SSvs, SB, SK, CU, CD, CDsb, BT, ZS, ZP, 

ZD, A, Abt 

(Q) Športno-rekreacijske dejavnosti 

SS, SK, CU, CD**, BT, ZP, ZS, A (R) Kulturne in razvedrilne dejavnosti 

SK, CU, CD, CDsb, CDr, A (S) Verske dejavnosti 

X (T) Druge dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno 

od naštetih skupin 

S**, CU, CD**, BT**, A** 

 

 

(V) Bivanje (stalno ali začasno) 
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SS, SSig, SK, BT, A, Abt, Aig, Aik (W) Dejavnosti gospodinjstev z zaposlenimi hišnimi 

osebami 

SS, SK, IK, A** (X) Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

CDr, ZK (Y) Pokopavanje 

LN, IG, Aig (Z) Dejavnosti vezane na proizvodnjo mineralnih surovin 

∞, K1, K2, G** (Φ) Dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami 

Opomba: * pomeni, da je opravljanje dejavnosti dopustno na stavbnih zemljiščih, razen na 

območju zelenih površin; X pomeni, da se dejavnosti smiselno umešča na podlagi njihovega 

morebitnega vpliva na druge dejavnosti znotraj EUP; ** pomeni, da je dopustna tudi na vseh 

členitvah podrobnejše namenske rabe; ∞ pomeni, da je opravljanje dejavnosti dopustno na 

vseh stavbnih zemljiščih, kjer je treba izvesti protipoplavne ali protierozijske ukrepe. 

(2) Sklopi dejavnosti so splošni in določeni tako, da je mogoče določila posameznega 

sklopa smiselno uporabiti in prenesti na vse opredeljene dejavnosti v veljavni klasifikaciji 

dejavnosti. 

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se šteje, da so na posamezni 

namenski rabi dopustne tudi tiste dejavnosti po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo 

dejavnosti, ki so skladne z namenom objektov iz 114. člena odloka. 

 

Skladno, objekt se nahaja na območju z namensko rabo prostora CDsb, kjer so dopustne 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti in znanstveno-izobraževalne dejavnosti. 

 

  

114. člen  

 

(dopustni objekti in ureditve po namenski rabi prostora)  

 

(1) Skladno z odlokom se lahko na območja posamezne namenske rabe umeščajo 

navedene stavbe ter druge ureditve, ki so v tabeli razvrščene glede na tip stavbe ali ureditve 

oziroma njen namen. Zahtevnost objekta se določi na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja 

področje graditve objektov. Skladno s tem odlokom se lahko na posamezno namensko rabo 

umeščajo različne stavbe oziroma objekti ne glede na zahtevnost, če so za njihovo umeščanje 

in gradnjo izpolnjeni pogoji iz veljavne zakonodaje in je njihova gradnja skladna z določili tega 

odloka. 

PNRP Dopustne stavbe in naprave 

SS, SSig, SK, SP, CU, CD, A, Aig 1110 Enostanovanjske stavbe  

1121 Dvostanovanjske stavbe 

SS, SSvs, SB, CU, CD 1122 Tri in več stanovanjske stavbe 

  

SB, CU, CD 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#114.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#114.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustni%C2%A0objekti%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(dopustni%C2%A0objekti%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0po%C2%A0namenski%C2%A0rabi%C2%A0prostora)
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SSvs, CU, CD, CDsb, SB 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene 

skupine (razen domovi za starejše občane) 

SB 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene 

skupine (samo domovi za starejše občane) 

  

BT, CU, CD 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe za 

kratkotrajno nastanitev 

CU, CD, BT, SS, SK, Abt, IG, BD, A 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

A, BT, Asp, Abt, SP, SS, SK, CU, CD 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 

  

CU, CD, SS, SK 1220 Poslovne in upravne stavbe 

  

CU, CD, SS, SK, BT, BD, IG 12301 Trgovske stavbe 

CU, CD, IG, BD, BT, IG 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 

CD, CU, SS, SK 12303 Bencinski servisi 

CU, CD, SS, SSig, SK, BT, BD, IG, A 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 

  

PC, PO, T, Abt 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 

SS, SSig, SSvs, SB, SK, SP, CU, CD, CDr, 

CDsb, A, Abt, Aig, Aik, IG, IK, BD, BT, PO 

12420 Garažne stavbe 

Asp, ZS, ZP, ZD, ZK, PO, PC, 12420 Garažne stavbe (samo kolesarnice) 

  

IG, SSig, Aig, IK 12510 Industrijske stavbe 

A, SS, SK, Aig, SSig, IG 12510 Industrijske stavbe (samo pekarne, mizarske in 

avtomehanične delavnice in podobno) 

IG 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

SK, A, Aik, IG, IK, Aig 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo silosi) 

  

CU, CD, BT, BD 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 

CU, CD, BT, BD 12620 Muzeji in knjižnice 

CU, CD, CDsb, IG 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno 

raziskovalno delo 
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CU, CD 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 

SK, A 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (samo veterinarske 

klinika in veterinarske ambulante) 

CU, CD, CDsb, BT, BD, SS, SSv 12650 Stavbe za šport 

  

SS, SSig, SK, A, Aik, IK 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 

CDr 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 

ZK 12722 Pokopališče stavbe (razen krematoriji) 

* 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge 

namene 

SB, CU, CD, CDsb, IG 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za 

nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za 

nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč) 

* 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih 

postajališčih) 

SS, SSvs, SK, A, Aik, IG, IK 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

zavetišča in hoteli za male živali, pesjaki, konjušnice in 

podobno) 

* 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

zaklonišča) 

SS, SSig, SSvs, SB, SK, SP, CU, CD, CDr, 

CDsb, A, Abt, Aig, Aik, Asp, IG, IK, BD, BT 

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna 

kuhinja, ute in podobno) 

Opomba: * pomeni, da je gradnja teh objektov dopustna na vseh zemljiščih, razen na 

območju kmetijskih in gozdnih in zemljišč ter na obm očju voda. Gradnja objektov na kmetijskih 

in gozdnih zemljiščih ter na območju voda je dopustna le, če je tako oprede ljeno v podrobnih 

pogojih za posege na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda. 

 

Skladno, objekt se nahaja na območju z namensko rabo prostora CDsb, kjer so dopustne 

stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo- VRTEC, klasifikacije CC-SI 12630. 

 

 

 

 

3.3.2 Podrobni pogoji glede višine in oblikovanja objektov ter drugi pogoji po posameznih 

namenskih rabah 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.3.2%C2%A0Podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0in%C2%A0oblikovanja%C2%A0objektov%C2%A0ter%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0po%C2%A0posameznih%C2%A0namenskih%C2%A0rabah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#117.%C2%A0%C4%8Dlen
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117. člen  

 

(podrobni pogoji za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti)  

 

(1) Območja namenske rabe C (območja centralnih dejavnosti) so namenjena oskrbnim, 

storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. 

(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji podrobni prostorski 

izvedbeni pogoji: 

Namenska raba C  

Območja centralnih dejavnosti 

PNRP CU  

Območja centralnih 

dejavnosti, ki so 

namenjena 

oskrbnim, 

storitvenim in 

družbenim 

dejavnostim ter 

bivanju 

CD  

Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje 

določena dejavnost, razen stanovanj 

Členitev PNRP CU CD CDsb CDr 

Dopustne višine 

DI_H Max 21 m Max 18 m Max 18 m Max 35 m 

Pogoji glede oblikovanja objektov 

Maksimalna 

dopustna etažnost 

(K)+P+4+M (K)+P+2+M (K)+P+1+M (K)+P+M 

Kota pritličja Max 50 cm nad najvišjo koto raščenega terena merjenega tik ob objektu. Na 

območjih ostale in majhne poplavne nevarnosti, kjer je dopustna gradnja 

stanovanjih objektov mora biti kota pritličja vsaj 50 cm nad koto poplavne vode. 

Dopustno razmerje 

stranic objekta 

Min 1:1.4 Min 1:1.4 Min 1:1.4 Min 1:1.4 

Fasade in oblikovanje 

objektov 

Oblikovanje fasad naj bo sodobno in čim bolj enostavno.  

Dovoljena je uporaba tudi drugih sodobnih materialov.  

Glavni vhodi v stavbe naj se, če objekt stoji ob pomembnem javnem prostoru, 

oblikuje na glavni fasadi. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#117.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#117.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0na%C2%A0obmo%C4%8Djih%C2%A0centralnih%C2%A0dejavnosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(podrobni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0na%C2%A0obmo%C4%8Djih%C2%A0centralnih%C2%A0dejavnosti)
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Strehe Dopustne so simetrične in asimetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše 

stranice in naklonom med 5° in 45° stopinj.  

Dopustna je izvedba čopov.  

Večkapne strehe so dovoljene izjemoma in le v primeru, kadar se z njimi smiselno 

optično zmanjšuje volumen stavbe in le kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna 

stavba).  

Na posamičnih dominantnih objektih kot npr. cerkev, samostan, je dovoljen 

drugačen naklon strešin. 

Drugi pogoji 

Posebnosti Dovoljeno je združevanje posameznih objektov v nize in/ali v kareje.  

Gradnja bencinskih servisov se izvaja v skladu s tehničnimi zahtevami.  

Pri objektih namenjenih opravljanju dejavnosti je dovoljena uporaba drugačnih 

barv in tipov fasad v skladu s celotno podobo pojetja. 

 

 

Skladno, višina prizidave je glede na koto pritličja objekta 0.00=343,95 m.n.v,  6,0 m, kar je 

manj kot višina najvišjega dela osnovnega objekta z nadmorsko višino 350,77 m.n.v.. Relativna 

višina prizidka znaša 10,20 m.  

Etažnost prizidave je K+P. 

Kota pritličja prizidave je prilagojena koti pritličja obstoječega objekta, kar je glede na raščen 

teren otroškega igrišča za najmlajše otroke cca 130 cm višje, glede na koto igrišča za večje 

otroke pa cca. 80 cm nižje. 

Dimenzije stranic prizidave so 38,91 x 19,58 m, izraženo v razmerju  stranic je 1 : 1,99. 

Dimenzije obstoječega objekta so 68,74 x 31,55 kar pomeni razmerje stranic 1:2,18. S prizidavo 

se ne spreminja osnovnega razmerja stranic. Lega in oblika prizidka se podreja obstoječi 

pozidavi in prostorskim danostim na zemljišču. 

Barva fasade se prilagodi barvam obstoječe fasade, ki je v večjem delu rumena, s 

posameznimi povdarki v živahnejših barvah. Barva fasade pritzidave je predvidena v 

kombinaciji rumene in sive barve. Fasade prizidave so oblikovane enostavno, s pravokotnimi 

odprtinami.  

Streha obstoječega objekta je v večjem delu dvokapna, nad obema prizidkoma pa ravna z 

minimalnim padcem 2%. Smeri slemen so S-J. Večji del strehe prizidave bo dvokapnica z 

naklonom 18°, s smerjo slemena S-J, kar je enako kot pri obstoječi strehi. Del strehe bo raven. 

Nad prostorom pralnice je predvidena pohodna streha, ravna streha nad pritličjem pa se 

ekstenzivno zazeleni. 

Streha nad teraso bo prosojna, da se zagotovi dovoljšnja osvetlitev igralnic 

 

 

 

7.1. Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na objekte 

in omrežja javne infrastrukture: 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#118.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#118.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
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3.2.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro ter glede gradnje infrastrukture 

 

3.2.7.1 Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo  

 

76. člen  

 

(splošno)  

 

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustna samo na 

komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dovoljena tudi na 

komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju, 

sočasno z gradnjo objektov, zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. 

 

Skladno, gradnja se nahaja na komunalno opremljenem stavbnem zemljišču. 

 

 

77. člen  

 

(predpisana obvezna GJI)  

 

(1) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno 

oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter 

dostop do javne ceste. 

(2) Če objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne 

opreme, se predpisana komunalna oprema določi v projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja glede na namen objektov. 

(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga 

prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in 

nima negativnih vplivov na okolje in z njim soglaša pristojna služba občine 

 

Skladno, objekt ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne fekalne in meteorne 

vode, priključitev na elektroenergetsko, telekomunikacijsko omrežje ter dostop do javne ceste. 

 

 

78. člen  

 

(priključevanje na GJI)  

 

(1) Objekte je treba priključiti na predpisano obvezno gospodarsko javno infrastrukturo iz 

prejšnjega člena tega odloka in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste 

objektov oziroma enote urejanja predpisuje ta odlok ali drug predpis. Vsi objekti na območjih, 

na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7%C2%A0Splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0objektov%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo%C2%A0in%C2%A0grajeno%C2%A0javno%C2%A0dobro%C2%A0ter%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.1%C2%A0Pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.1%C2%A0Pogoji%C2%A0glede%C2%A0priklju%C4%8Devanja%C2%A0na%C2%A0gospodarsko%C2%A0javno%C2%A0infrastrukturo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#76.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#76.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1no)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1no)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#77.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#77.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(predpisana%C2%A0obvezna%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(predpisana%C2%A0obvezna%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#78.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#78.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(priklju%C4%8Devanje%C2%A0na%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(priklju%C4%8Devanje%C2%A0na%C2%A0GJI)
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javna infrastruktura, morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z 

določili tega odloka. 

(2) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma 

zaradi fizičnih ovir med objektom in vodovodnim omrežjem, velike višinske razlike, oddaljenosti 

posameznih objektov od omrežja, prečkanja vodotokov, itd., s soglasjem pristojnega 

upravljavca vodovodnega omrežja dovoli tudi uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo 

(lastno zajetje, cisterna) ali ureditev individualnega vodovodnega sistema. 

(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih 

izven vodovarstvenih območij zaradi fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem, 

velike višinske razlike, oddaljenosti posameznih objektov od omrežja, prečkanja vodotokov, itd. 

lahko, s soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja, dovoli tudi uporaba 

individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali 

nepretočna greznica). 

(4) Po izgradnji javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, za 

katere je priključitev možna, priključiti na javno vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje. 

(5) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Načrtujejo se na 

podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z 

javno cesto. 

(6) Na javno cesto je treba praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na 

cesto. 

 

Skladno, objekt je priključen na vodovodno omrežje, električno, telekomunikacijsko omrežje, 

prometno omrežje, komunalne odpadne vode se vodijo v mešano javno kanalizacijo, meteorne 

odpadne vode se vodijo v mešano javno kanalizacijo in odvoz odpadkov. 

 

 

 

3.2.7.2 Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture  

 

79. člen  

 

(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in GJI)  

 

(1) Varovalni pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta: 

Vrsta ceste Varovalni pas 

za reginalno cesto 15 m 

za lokalno cesto (LC, LG, LZ, LK) 8 m oziroma za LK 6 

m 

za javno pot 5 m 

za kolesarske javne 2 m 

(2) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi 

elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in 

znaša: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.2%C2%A0Varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.2%C2%A0Varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#79.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#79.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra%C2%A0in%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra%C2%A0in%C2%A0GJI)


 

 

 

 

Vrtec Mozirje DGD – št. 150/20  33 

 

Elektroenergetski vod nazivne napetosti Varovalni pas 

za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje 

nazivne napetosti 35 kV in 110kV 

15 m 

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m 

za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m 

za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m 

za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m 

za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje 

napetosti 

2 m 

(3) Varovalni pasovi ostale infrastrukture: 

Gospodarska javna infrastruktura Varovalni pas 

vodovod 3 m 

padavinska kanalizacija 3 m 

kanalizacija za komunalne odpadne vode 3 m 

telekomunikacije 3 m 

(4) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih 

predpisih, drugačni od navedenih v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov. 

(5) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in 

naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi projektnih pogojev in s 

soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. 

(6) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. 

 

Skladno, z gradnjo se ne približujemo varovalnim pasom. 

 

 

3.2.7.3 Pogoji za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra  

 

80. člen  

 

(splošni pogoji glede gradnje objektov in naprav GJI)  

 

(1) Vsa GJI se mora graditi in vzdrževati v skladu z veljavnimi področnimi predpisi in 

tehničnimi normativi. 

(2) Trase gospodarske javne infrastrukture je treba medsebojno uskladiti. Potekati morajo 

tako, da je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je 

omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme. 

(3) Gradnja omrežij GJI mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične 

gradnje za zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanje ekonomske 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.3%C2%A0Pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture%C2%A0in%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.7.3%C2%A0Pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0gospodarske%C2%A0javne%C2%A0infrastrukture%C2%A0in%C2%A0grajenega%C2%A0javnega%C2%A0dobra
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#80.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#80.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0objektov%C2%A0in%C2%A0naprav%C2%A0GJI)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0pogoji%C2%A0glede%C2%A0gradnje%C2%A0objektov%C2%A0in%C2%A0naprav%C2%A0GJI)
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učinkovitosti izvajalcev gospodarskih javnih služb. Pri gradnji GJI je treba, v kolikor z 

zakonodajo, pravilniki ter odloki upravljavcev GJI to ni določeno, upoštevati v spodnjih 

preglednicah navedene minimalne odmike, globine in načine križanja, ki pa ne veljajo za 110 kV 

kablovode. 

Preglednica 1: Minimalni medsebojni odmiki (v metrih). 

GJI ELEKTRIKA VODOVOD KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

TOPLOVOD PTT/CATV 

ELEKTRIKA 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

VODOVOD 0,5 0 0,75 0,5 0,5 0,5 

KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

0,5 0,75 0 0,5 0,5 0,5 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 

TOPLOVOD 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 

PTT/CATV 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Preglednica 2: Minimalni odmik od objektov in minimalna globina polaganja (v metrih). 

GJI ODMIK GLOBINA 

ELEKTRIKA 0,5 0,8 

VODOVOD 0,5 1,2 

KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE 0,5 1,5 

PADAVINSKA KANALIZACIJA 0,5 1,2 

TOPLOVOD 0,5 0,8 

PTT/CATV ob objektu 0,8 

Preglednica 3: Križanje vodov. 

GJI ELEKTRIKA VODOVOD KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

TOPLOVOD PTT/CATV 

ELEKTRIKA nad ali pod pod pod pod pod nad 

VODOVOD nad nad ali pod pod pod nad ali pod nad 
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KANALIZACIJA 

ZA 

KOMUNALNE 

ODPADNE 

VODE 

nad nad nad ali pod nad nad nad 

PADAVINSKA 

KANALIZACIJA 

nad nad pod nad ali pod nad nad 

TOPLOVOD nad nad pod pod nad ali pod nad 

PTT/CATV nad ali pod pod pod pod pod nad 

(4) V kolikor se v fazi projektiranja najdejo racionalnejše rešitve, se lahko upoštevajo tudi 

odmiki in globine opredeljene v projektantskih rešitvah, vendar le v primeru, če so te skladne s 

pravilniki in standardi, ki veljajo za načrtovanje gospodarske javne infrastrukture. 

(5) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe GJI je treba v okviru območja 

predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav 

komunalne opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, 

posledic poškodb ali urbanističnih zahtev, ni več ustrezna. 

(6) Omrežja GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih 

zaradi terenskih ali drugih razlogo v potek po javnih površinah ni možen. 

(7) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je treba omrežja 

komunikacijske in elektroenergetske opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi. 

(8) Omrežja in jaške GJI na javnih cestah se umešča zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se 

jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil. 

(9) Globina podzemnih vodov GJI in njenih objektov na kmetijskih zemljiščih mora 

zagotavljati normalno kmetijsko obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je treba 

zagotoviti vzpostavitev prvotnega stanja kmetijskega zemljišča. 

(10) Prečkanja GJI pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna 

sposobnost struge vodotoka. 

(11) Predvidena GJI in grajeno javno dobro sta razvidna iz grafičnega dela OPN. 

Odstopanja od predvidenih tras so možna v primeru, če se pri nadaljnjem, podrobnejšem 

proučevanju ali pri projektiranju izkaže, da so nove rešitve tehnično ali ekonomsko 

sprejemljivejše. Pri tem se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere, prav tako rešitve 

ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. 

 

Skladno, obstoječa GJI se ne spreminja. 

 

 

 

 

81. člen  

 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest)  

 

(1) Dimenzija tipskega prečnega profila cestišča se določi glede na vrsto ceste, prometno 

obremenitev in projektno hitrost v skladu s predpisom, ki ureja projektiranje cest. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#81.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0cest)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0cest)


 

 

 

 

Vrtec Mozirje DGD – št. 150/20  36 

 

(2) Dimenzijo tipskega prečnega profila vseh voznih površin je mogoče zmanjšati v primeru, 

če gradnjo prometnih površin onemogoča legalno zgrajen objekt in ga ni mogoče ali smiselno 

porušiti. V primeru zmanjšanja elementov prečnega profila se najprej v sprejemljivem obsegu 

zmanjša širina cestišča, potem kolesarske steze in nazadnje pločnika. 

(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča. 

(4) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil vodnega 

telesa. Varnost pred stoletnimi visokimi vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm 

proste višine med objektom in višinsko koto stoletnih vod. 

(5) Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s 

predpisi o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna 

postajališča. 

(6) Obvezna je gradnja pločnikov ob lokalnih zbirnih cestah, praviloma pa se pločniki gradijo 

ob vseh lokalnih cestah v naseljih. Obvezna je tudi izgradnja pločnikov ob javnih cestah, ki 

vodijo do objektov družbene javne infrastrukture, pri čemer se prioritetno zagotovijo pločniki do 

vrtcev in osnovnih šol. 

(7) Minimalna širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m in dvosmerne kolesarske 

steze 2,50 m. Minimalna širina pločnika znaša 1,20 m. 

(8) Za posamezne nezazidane celote se določi zasnova umestitve prometne infrastrukture v 

prostor glede na obstoječe prostorske danosti. Detajlna umestitev v prostor se za celoto določi 

z idejno zasnovo in projektnimi pogoji upravljavcev GJI, pri čemer pa mora biti idejna zasnova 

izdelana tako, da omogoča dostop in izgradnjo GJI za vsa zemljišča na območju. 

 

skladno, obstoječ priključek na lokalno cesto št. LC 267091 in obstoječ priključek na lokalno 

cesto št. LC 267091 preko krajevne ceste št. LK267491. 

 

82. člen  

 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja)  

 

(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne 

potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. 

(2) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti 

se na vodovodnem omrežju, v odvisnosti od terenskih razmer, namestijo bodisi nadzemni ali 

podzemni hidranti. Hidrante je treba umeščati zunaj javnih voznih ali pohodnih površin. 

(3) Uporabniki industrijske vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja 

porabljene vode. 

(4) Vodohran mora imeti dostopno pot. Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti 

zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

 

 

83. člen  

 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanalizacijskega omrežja)  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#82.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#82.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0vodovodnega%C2%A0omre%C5%BEja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0vodovodnega%C2%A0omre%C5%BEja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#83.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#83.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0kanalizacijskega%C2%A0omre%C5%BEja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0kanalizacijskega%C2%A0omre%C5%BEja)
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(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz 

stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom 

prekritih javnih površin. 

(2) Novo kanalizacijsko omrežje se gradi v ločenem sistemu. 

(3) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih voznih utrjenih 

ali tlakovanih površin se izvaja v skladu s področnimi predpisi. Ločeni kanalizacijski sistem za 

padavinsko odpadno vodo ne sme biti priključen na obstoječi mešani sistem. 

(4) Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode, morajo biti izvedeni podzemno, 

pri čemer je treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko tudi z nadvišanjem terena. Do 

zadrževalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom je 

dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije. 

(5) Čistilne naprave naj bodo dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin oziroma 

locirane tako, da se v največji možni meri zmanjšajo vplivi čistilne naprave. Lokacija naj 

omogoča morebitno razširitev čistilne naprave. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z 

javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo. 

(6) Male komunalne čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno 

v skladu z veljavnimi predpisi. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave. 

(7) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno 

vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s 

pozidanih in tlakovanih površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se 

padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev pristojnega organa oziroma 

upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred 

odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih 

površinah parcele stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo). 

(9) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na 

javne površine, niti v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 

(10) Pri odvajanju padavinskih voda v površinske odvodnike se v čim večji možni meri 

zmanjšuje hipni odtok z urbanih površin, kar pomeni da se predvidi zadrževanje padavinskih 

voda z zatravitvami, travnimi ploščami, suhimi zadrževalniki ipd. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

84. člen  

 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje elektroenergetskega omrežja)  

 

(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih vodov elektroenergetskega omrežja 

napetostnega nivoja 35 kV in več je dovoljena v koridorjih daljnovodov, pri čemer je gradnja 

oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo dopustna, če ne omejuje namenske 

rabe prostora, določene s tem OPN, in so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem 

sevanju. 

(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti 

zgrajeno s podzemnimi kabli, praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov 

napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij poselitve, razen v 

primerih, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni 

elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske 

dominante. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#84.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#84.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0elektroenergetskega%C2%A0omre%C5%BEja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0gradnjo%C2%A0in%C2%A0urejanje%C2%A0elektroenergetskega%C2%A0omre%C5%BEja)
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(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij in 

tako da: 

– se vplivi na okolje zmanjšajo na minimum, 

– se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta, 

– se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih, 

– so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene pred nepooblaščenim dostopom, 

– se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli. 

(4) Transformatorske postaje so praviloma prosto stoječi objekti pravokotnega tlorisa 

oziroma so v primeru gradnje večjih objektov umeščene v objekt. Prosto stoječe 

transformatorske postaje morajo biti čim manjše, oblikovane kot tipski objekti ali prilagojene 

oblikovanju osnovnega objekta oziroma kot sestavni del z drugimi infrastrukturnimi objekti ali 

ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice in podobno. 

(5) V varovalnih pasovih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih 

se nahaja vnetljiv material in parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne 

materiale. Za gradnjo drugih objektov v varovalnih pasovih prenosnih daljnovodov je treba 

pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja ter upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe 

objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. 

(6) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih 

oddajnih sistemov, ki predstavljajo vir sevanja, ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo 

povečano varstvo pred sevanjem. 

(7) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na 

obstoječih objektih dopustno vzdrževanje objektov, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, 

ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope). Gradnja objektov, namenjenih bivanju 

v varovalnih pasovih 110 kV, 220 kV in 440 kV daljnovodov ni dopustna. 

(8) Za vse objekte, novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe 

namembnosti, ki so namenjeni bivanju in ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje 

obstoječih daljnovodov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso 

prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s 

predpisi. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

  

 

87. člen  

 

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje 

odpadkov)  

 

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v za to določenih posodah, smetnjakih, ki jih določi 

upravljavec javne službe v skladu z veljavnimi področnimi predpisi. 

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri novogradnjah praviloma v objektu ali 

na parceli objekta, h kateremu pripada. Locirano naj bo na utrjeni površini z odtokom in 

zaščiteno z nadstrešnico. Praviloma služi zbirno mesto tudi kot odjemno mesto. 

(3) Odjemno mesto za komunalne odpadke mora biti dobro prometno dostopno in zunaj 

prometnih površin. V primeru, ko odjemno mesto ni tudi zbirno mesto, je treba takoj po 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#87.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#87.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0objekte%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0za%C2%A0zbiranje%C2%A0in%C2%A0odstranjevanje%C2%A0odpadkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0objekte%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0za%C2%A0zbiranje%C2%A0in%C2%A0odstranjevanje%C2%A0odpadkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0objekte%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0za%C2%A0zbiranje%C2%A0in%C2%A0odstranjevanje%C2%A0odpadkov)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(splo%C5%A1ni%C2%A0prostorski%C2%A0izvedbeni%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0objekte%C2%A0in%C2%A0ureditve%C2%A0za%C2%A0zbiranje%C2%A0in%C2%A0odstranjevanje%C2%A0odpadkov)
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prevzemu odpadkov na odjemnem mestu posode za zbiranje odpadkov postaviti nazaj na 

zbirno mesto. 

(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih, na 

utrjenih javnih površinah, locirajo zbiralnice odpadkov, ekološki otoki. Ekološki otoki so 

praviloma razporejeni tako, da zajemajo gravitacijsko območje 300 prebivalcev. 

(5) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini 

pomembnejših mestnih cest. Imeti mora vratarnico, nadstrešek in ograjo. Zbirni center je lahko 

izveden tudi kot zaprt objekt. 

(6) Posebni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na 

odlagališče posebnih odpadkov, skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so 

nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih. 

 

Skladno, obstoječ priključek se ne spreminja. 

 

DRUGA MERILA IN POGOJI:  

 

Merila in pogoji  za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno 

rabo naravnih dobrin:  

 

 

3.2.8.2 Varstvo okolja in naravnih dobrin  

 

91. člen  

 

(varovanje in izboljšanje okolja)  

 

(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v 

obstoječih objektih ter druge prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v 

okolju, kot so s predpisi dovoljene. 

(2) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih 

predpisih, je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje 

pristojnega ministrstva. 

(3) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive na okolje, je izvajanje dejavnosti 

pogojeno z njihovo sočasno sanacijo. 

 

92. člen  

 

(kakovost zunanjega zraka)  

 

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s 

področja varstva zraka. 

(2) Pri posameznih obstoječih virih, ki lahko potencialno onesnažujejo zrak, mora lastnik 

oziroma upravljavec vira onesnaženja zagotoviti, da emisije škodljivih snovi ne presežejo 

dovoljenih vrednosti. Izvajati je treba meritve v skladu z veljavnimi predpisi, zagotoviti ustrezno 

zaščito oziroma sanacijo. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.2%C2%A0Varstvo%C2%A0okolja%C2%A0in%C2%A0naravnih%C2%A0dobrin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.2%C2%A0Varstvo%C2%A0okolja%C2%A0in%C2%A0naravnih%C2%A0dobrin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#91.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#91.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varovanje%C2%A0in%C2%A0izbolj%C5%A1anje%C2%A0okolja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varovanje%C2%A0in%C2%A0izbolj%C5%A1anje%C2%A0okolja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#92.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#92.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(kakovost%C2%A0zunanjega%C2%A0zraka)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(kakovost%C2%A0zunanjega%C2%A0zraka)
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(3) Kakovost zunanjega zraka se zagotavlja s spremembo načina ogrevanja, 

preprečevanjem neprijetnih vonjav, prašnih delcev ter drugimi načini, ki vplivajo na kakovost 

zunanjega zraka. 

 

93. člen  

 

(varstvo površinskih voda)  

 

(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati določbe predpisov s področja 

varstva voda. 

(2) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven 

območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na 

priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. 

(3) S prostorskimi ureditvami se ne sme poslabšati stanja voda in vodnega režima oziroma 

je treba zagotoviti izravnalne ukrepe. 

(4) Posegi na vodna zemljišča morajo biti izvedeni tako, da ne povzročajo sprememb 

morfoloških značilnosti voda in drugih krajinskih kakovosti. 

(5) Treba je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno 

vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima je 

možno le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi 

izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda. 

(6) Nedopustno je povzročanje ovir za pretok visokih voda. 

(7) Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se načrtujejo tako, da je 

zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšuje stanje vodnega režima in stanja voda. 

(8) Pri načrtovanju poteka trase GJI je treba predvideti čim manjše število prečkanj 

vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na 

priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših 

odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana 

obstoječa stabilnosti brežin vodotokov. 

(9) Prečkanja vodov gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti 

načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka. 

(10) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki 

omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, ko gre za objekt javne prometne 

infrastrukture (most, prepust na javnih cestah ipd.). 

(11) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta 

dovoljeni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda. 

(12) Pri načrtovanju aktivnosti, posegih v prostor, je treba upoštevati meje priobalnih 

zemljišč. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega 

zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega 

zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 m od meje vodnega 

zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. 

(13) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi za potoke in vodne jarke, ki niso 

vrisani v kopije katastra ter za vodotoke v ceveh. 

(14) Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je njegov potek prikazan linijsko, se 

območje priobalnega zemljišča določi v sodelovanju s pristojnim organom za vodno 

gospodarstvo. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#93.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#93.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0povr%C5%A1inskih%C2%A0voda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0povr%C5%A1inskih%C2%A0voda)
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(15) Dopustne posege v priobalno zemljišče določa zakon. Na priobalnem zemljišču 

vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka. 

(16) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela 

izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo. 

(17) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je 

treba pridobiti pogoje oziroma soglasje pristojnega organa za vode. 

(18) Onesnažene padavinske, komunalne ali industrijske odpadne vode se pred iztokom v 

vodotoke ustrezno prečisti na ustreznih čistilnih napravah. 

(19) Upošteva se vodne pravice, ki so bile podeljene v skladu s predpisi o vodah. 

(20) Pred začetkom umeščanja MHE v prostor je treba pridobiti vodno pravico, za poseg na 

vodno in priobalno zemljišče pa vodno soglasje v skladu s predpisi o vodah, ki urejajajo 

pridobitev vodne pravice in vodnega soglasja. 

 

94. člen  

 

(varstvo vodnih virov ter podzemnih voda)  

 

(1) Na območju Občine Mozirje so z odlokom varovani varstveni pasovi vodnega vira 

Ljubija. 

(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati 

veljavni odlok. 

(3) Vodni vir je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s 

predpisi o varovanju vodnih virov. 

(4) Vse obstoječe in predvidene vodne vire, podzemne vode ter tla, je potrebno varovati 

pred onesnaženjem, ki nastane zaradi kmetijske uporabe tal in posledično vnosa hranilnih snovi 

v tla in podzemen vode. 

(5) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko 

ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali 

kakovost vodnih virov. 

(6) V obstoječih in predvidenih vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu z 

zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki določajo kriterije za določitev vodovarstvenih območij, 

oziroma posege, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za 

onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in v skladu s predpisi o vodovarstvenih območjih. 

(7) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje službe, 

pristojne za vode. 

 

95. člen  

 

(vododeficitarna območja)  

 

Na vododeficitarnih območjih so dopustne samo dejavnosti, ki ne potrebujejo velikih količin 

vode oziroma je večja poraba upravičena iz okoljskega, prostorskega, tehnološkega in 

ekonomskega vidika. 

 

96. člen  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#94.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#94.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0vodnih%C2%A0virov%C2%A0ter%C2%A0podzemnih%C2%A0voda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0vodnih%C2%A0virov%C2%A0ter%C2%A0podzemnih%C2%A0voda)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#95.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#95.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vododeficitarna%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(vododeficitarna%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#96.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#96.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0tal%C2%A0in%C2%A0reliefa)
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(varstvo tal in reliefa)  

 

(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s 

področja varstva tal. 

(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri 

ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja 

oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo. 

(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od 

nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih 

zemljišč. 

(4) Varstvo tal in reliefa se zagotavlja tudi pri kmetijski uporabi tal (predvsem zaradi vnosa 

hrailnih snovi v tla) in pri vgradnji oziroma trajnemu odlaganju viškov materiala v tla zaradi 

izkopov. 

 

3.2.8.3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba  

 

100. člen  

 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)  

 

Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen 

umik ljudi in premoženja ter zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v 

primeru naravne ali druge nesreče. 

 

101. člen  

 

(erozijska, plazljiva in plazovita območja)  

 

(1) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se 

prepuščajo naravni dinamiki. V ogroženih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture 

ter dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne 

nesreče ali povečale ogroženost prostora. 

(2) Na erozijskih in plazljivih območjih so dopustni zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju 

terena, skladno s predpisom o vodah. 

(3) Na erozijskih območjih je prepovedano: 

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 

– ogoljevanje površin, 

– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, 

uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi 

vplivi erozije, zasipavanje izvirov, 

– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 

– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje 

ravnovesnih razmer, 

– odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov, 

– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0tal%C2%A0in%C2%A0reliefa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0tal%C2%A0in%C2%A0reliefa)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.3%C2%A0Varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami%C2%A0ter%C2%A0obramba
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#3.2.8.3%C2%A0Varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami%C2%A0ter%C2%A0obramba
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#100.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#100.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0naravnimi%C2%A0in%C2%A0drugimi%C2%A0nesre%C4%8Dami)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#101.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#101.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(erozijska,%C2%A0plazljiva%C2%A0in%C2%A0plazovita%C2%A0obmo%C4%8Dja)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(erozijska,%C2%A0plazljiva%C2%A0in%C2%A0plazovita%C2%A0obmo%C4%8Dja)
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– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, 

hudourniške struge, 

– vlačenje lesa. 

(4) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega 

sproščalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je: 

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 

zamakanje zemljišč, 

– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 

– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje 

zemljišča, 

– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje 

zemljišč. 

Na območjih, kjer obstaja nevarnost plazenja se priporoča izdelava geološko-

geotehničnega poročila za območje parcele, namenjene gradnji ter ureditev za potrebe 

gradnje. Morebitne zaščitne ukrepe se izvede pred začetkom gradnje oziroma se gradnjo 

opusti, v kolikor je iz poročila razvidno, da ustreznih ukrepov ni mogoče izvesti. 

(5) Za vse posege v erozijskih in plazljivih območjih je treba pridobiti soglasje organa, 

pristojnega za upravljanje z vodami. 

 

102. člen  

 

(območja potresne ogroženosti)  

 

Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celotne občine. Pri gradnjah se 

upošteva veljavna zakonodaja s tega področja oziroma s področja o mehanski odpornosti in 

stabilnosti stavb v skladu z evropskim standardom. 

 

104. člen  

 

(varstvo pred požarom)  

 

(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je treba upoštevati požarna tveganja, ki so 

povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in 

tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov 

ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. 

(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in 

tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Za primer požara je treba zagotoviti 

zadostne odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov, prometne, manipulacijske poti 

oziroma površine za intervencijska vozila ter vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 

(3) Na območjih brez hidrantnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki 

zagotavljajo požarno varnost. 

(4) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dostop do vodotokov, hidrantov in 

požarnih bazenov. 

(5) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom z 

minimalnimi radiji 11,5 m ter širino utrjenih poti 3,5 m, ob objektih 5,0 m. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#102.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#102.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(obmo%C4%8Dja%C2%A0potresne%C2%A0ogro%C5%BEenosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(obmo%C4%8Dja%C2%A0potresne%C2%A0ogro%C5%BEenosti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#104.%C2%A0%C4%8Dlen
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0po%C5%BEarom)
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(6) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte 

se dokazuje v elaboratu Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 

Študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o 

zasnovi in študiji požarne varnosti. 

 

3.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja in tehničnih zahtev objektov 

 

106. člen  

 

(splošni pogoji)  

 

(1) Z vidika kakovosti zraka se pri gradnjah novih objektov in rekonstrukcijah zagotavlja 

učinkovita in varčna raba energije. Uporablja se obnovljive vire energije, zlasti vodo (male 

hidroelektrarne na Savinji) ter sončno energijo, pa tudi geotermalno energijo, lesno biomaso, ki 

se usmerja v skupne kotlovnice, ipd. Pri prenovi in novogradnji vseh javnih in zasebnih stavb je 

treba upoštevati veljavni predpis s področja učinkovite rabe energije v stavbah. Podrobnejšo 

namensko rabo površin in s tem razmestitev dejavnosti se načrtuje na način, da ne pride do 

stika konfliktnih območjih (območja stanovanj in območja proizvodnih dejavnosti). Objekte, ki 

so pomemben vir onesnaževanja zraka oziroma predstavljajo pomemben vir vonjav (farme, 

bioplinarne, kompostane ipd.) se umešča v ustrezni oddaljenosti od poselitvenih območij, kar 

se določi na osnovi strokovne ocene. 

(2) Za vse prebivalce na območju občine je treba zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo ter 

zagotavljati varstvo vseh vodnih virov. 

(3) Ohranja se kmetijska dejavnost z namenom pridelave zdrave, kakovostne in lokalno 

pridelane hrane. Spodbuja se sonaravni način kmetovanja, ki dolgoročno zagotavlja ohranjanje 

kakovostnega okolja. 

(4) Stanje okolja s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja se spremlja z 

naslednjimi kazalci: 

– tla oziroma podrobnejša namenska raba prostora (analiza tal na vzorčni lokaciji v okviru 

raziskav onesnaženosti tal, delež zelenih površin, urbano vrtnarjenje, šport in rekreacijo, 

ekološko pridelavo hrane ipd.), 

– ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda (število gospodinjstev, ki nimajo ustrezno 

urejenega odvajanja komunalne odpadne vode, vrednosti merjenih parametrov na iztoku 

centralne čistilne naprave Mozirje-Loke), 

– kakovost zraka (število konfliktnih območij, kjer se stikata namenski rabi: območja 

stanovanj in območja proizvodnih dejavnosti, načini ogrevanja, število virov vonjav in 

oddaljenost od poselitvenih območij, število pomembnih onesnaževalcev zraka ipd.), 

– obremenjenost območij s hrupom pod mejnimi vrednostmi (povprečni letni dnevni promet 

– števno mesto Ljubija, število objektov z varovanimi prostori, ki so manj kot 50 m oddaljeni od 

mej območij proizvodnih dejavnosti, delež ali površina podrobnejše namenske rabe prostora s 

povečano II. stopnjo varstva pred hrupom, dolžina pomembnih cest skozi naselja, območja z 

umirjenim prometom, dolžine kolesarskih poti ipd.), 

– ustrezna oskrba s pitno vodo (število zajetij pitne vode, število zajetij pitne vode za potrebe 

občine, delež prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje v okviru javne službe), 

– učinkovito ravnanje z odpadki (letne količine ločeno zbranih odpadkov in število ekoloških 

otokov na območju občine, število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca v občini), 
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– umeščanje območij stanovanj izven varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja-

visokofrekvenčni viri sevanja (število stanovanjskih objektov, ki so v varovalnem pasu 

visokonapetostnih DV in RTP, površine s I. stopnjo varstva pred sevanjem v vplivnem območju 

virov elektromagnetnega sevanja), 

– ohranjanje porabe električne energije za javno razsvetljavo (delež doseganja ciljne 

vrednosti, določene v predpisu o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, število 

(ne)ustreznih svetil za javno razsvetljavo). 

 

107. člen  

 

(varstvo pred hrupom)  

 

(1) Ta odlok glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa določa stopnje varstva pred 

hrupom, ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne 

površine. 

(2) Določitev stopenj varstva pred hrupom: 

– II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe 

prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, 

– III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe 

prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje, 

– IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na površinah podrobnejše 

namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi 

povzročanja hrupa. 

(3) Preglednica stopenj varstva pred hrupom po posameznih podrobnejših namenskih 

rabah prostora: 

PNRP/Stopnja varstva pred hrupom II. III. IV. 

Območja stanovanj (S) 

   

Stanovanjske površine (SS, SSvs, SSig) X 

  

Stanovanjske površine za posebne namene (SB) X 

  

Površine podeželskega naselja (SK) 

 

X 

 

Površine počitniških hiš (SP) X 

  

Območja centralnih dejavnosti (C) 

   

Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) 

 

X 

 

Druga območja centralnih dejavnosti (CD, CDr, CDsb) 

 

X 

 

Posebna območja (B) 

   

Površine za turizem (BT) X 

  

Površine drugih območij (BD) 

  

X 

Območja proizvodnih dejavnosti (I) 

   

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#107.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#107.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0hrupom)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0hrupom)
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Gospodarske cone (IG) 

  

X 

Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) 

  

X 

Območja zelenih površin (Z) 

   

Površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) 

 

X 

 

Parki (ZP) 

 

X 

 

Pokopališča (ZK) 

 

X 

 

Druge urejene zelene površine (ZD) 

 

X 

 

Območja prometnih površin (P) 

   

Površine cest (PC, PCvc) 

  

X 

Ostale prometne površine (PO) 

  

X 

Območja komunikacijske infrastrukture (T) 

   

Območja komunikacijske infrastrukture (T) 

  

X 

Območja okoljske infrastrukture 

   

Območja okoljske infrastrukture (Ov, Očn) 

  

X 

Območja energetske infrastrukture (E) 

   

Območja energetske infrastrukture (E, Evc, Es) 

  

X 

Območja razpršene poselitve 

   

Površine razpršene poselitve (A, Abt, Asp, Aig, Aik) 

 

X 

 

Območja kmetijskih zemljišč 

   

Najboljša in druga kmetijska zemljišča (K1 in K2) 

  

X 

Gozdna zemljišča 

   

Gozdna zemljišča (G, Gv, Gr, Gzp, Gvc) 

  

X 

Površinske vode 

   

Celinske vode (VC) 

 

X 

 

Vodna infrastruktura (VI) 

  

X 

Območja mineralnih surovin 

   

Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) 

  

X 

(4) V Občini Mozirje je II. stopnja varstva pred hrupom določena tudi na območju Javnega 

zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, na Savinjski cesti. Preveritev, ali vsa območja 
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namenske rabe SS in BT izpolnjujejo pogoje za II. stropnjo varstva pred hrupom se izdela v 

okviru strokoven podlage (ocene) obremenitev okolja s hrupom. 

(5) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali 

urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. 

(6) Meja med III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom je v OPN določena z namensko rabo 

prostora, pri čemer je posamezno območje podrobnejše namenske rabe prostora uvrščeno v 

posamezno stopnjo varstva pred hrupom skladno s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev 

hrupa v okolju. Meja se lahko spremeni na podlagi strokovne podlage. 

(7) Novogradnje objektov z vartovanimi prostori v vplivnme območju cest, kjer so mejne 

vrednosti hrupa presežene, niso dopustne. Obstoječe stavbe se ščitijo pred prekomernim 

hrupom z aktivno zaščito pred hrupom (s protihrupno ograjo, ipd.) ali pasivno zaščito (npr. s 

primerno zasteklitvijo in izbiro fasad). 

(8) Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, mora upravljavec teh virov hrupa 

zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje in omejiti hitrost vožnje, tako 

da se prepreči čezmerne obremenitve okolja s hrupom. 

(9) V času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih dogodkov, kjer se uporabljajo zvočne 

naprave, se za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pridobi dovoljenje, ki ga izda 

pristojni občinski organ, skladno s predpisom, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na 

shodih in prireditvah povzročajo hrup. Hrup v času javnih prireditev, javnih shodov ali drugih 

dogodkov v nobenem primeru ne sme presegati kritičnih vrednosti, predpisanih v veljavni 

uredbi. 

 

109. člen  

 

(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)  

 

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v 

okolje, ki jih določa predpis s področja svetlobnega onesnaženja okolja. 

(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih 

ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Skladno 

s predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja mora biti razsvetljava 

nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega 

mejnih vrednosti. 

(3) Zunanje osvetljevanje objektov v nočnem času naj bo prostorsko in časovno omejeno, 

pri čemer se upošteva predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

Objektov v varovanih območjih narave se praviloma ne osvetljuje. Zunanje osvetljevanje stavb z 

varovanimi prostori ni dovoljeno, izjeme veljajo za objekte, kjer takšnih prostorov ni. 

 

110. člen  

 

(zagotavljanje ustreznega osončenja in drugi pogoji za kakovostno ter zdravo bivalno okolje)  

 

(1) Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih je treba zagotoviti minimalen čas osončenja, ki 

je ob zimskem solsticiju 1 uro, ob ekvinokcijih 3 ure in ob letnem solsticiju 5 ur. 

(2) Kakovostno in zdravo bivalno okolje se zagotavlja z vzpostavitvijo ustreznega deleža 

zelenih površin oziroma športno rekreacijskih površin, površin za urbano vrtnarjenje, kolesarskih 

površin, območij umirjenega prometa, okoljskimi conami, povečano stopnjo varstva pred 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#109.%C2%A0%C4%8Dlen
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(varstvo%C2%A0pred%C2%A0svetlobnim%C2%A0onesna%C5%BEenjem)
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#110.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(zagotavljanje%C2%A0ustreznega%C2%A0oson%C4%8Denja%C2%A0in%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0kakovostno%C2%A0ter%C2%A0zdravo%C2%A0bivalno%C2%A0okolje)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3127/odlok-o-prvih-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-mozirje---sd-opn-1/#(zagotavljanje%C2%A0ustreznega%C2%A0oson%C4%8Denja%C2%A0in%C2%A0drugi%C2%A0pogoji%C2%A0za%C2%A0kakovostno%C2%A0ter%C2%A0zdravo%C2%A0bivalno%C2%A0okolje)
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hrupom v skladu s priporočilom mednarodne zdravstvene organizacije glede povečane stopne 

varstva pred hrupom na Ldvn 55 in Lnoč dBA ipd. 

 

111. člen  

 

(arhitektonske ovire)  

 

Pri izvajanju gradenj se morajo zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in 

komunikacijskih ovir vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, 

v skladu s predpisi. 

 

Skladno, objekt je grajen na erozijsko ogroženem območju , kjer so predvideni običajni zaščitni 

ukrepi. Za predvideno gradnjo je bilo izdelano geološko poročilo št. GM 200/2020. Objekt je 

projektiran protipotresno, s projektnim pospeškom tal 0,15 g. Predvidena prizidava je 

projektirana kot en požarni sektor. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se bo 

izkazalo v Študiji oz Zasnovi požarne varnosti. Predviden objekt se nahaja v območju III. stopnje 

varstva pred hrupom, kar se izkaže v fazi PZI. Objekt je grajen brez grajenih in komunikacisjkih 

ovir vsem ljudem ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti. 

 

 

3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z 

NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 

 

 

V zvezi z gradnjo ni pričakovati posebnih vplivov. V zvezi s tem tudi ne predvidevamo posebnih 

zaščitnih ukrepov. 

 

PRIČAKOVANI VPLIVI V 

ČASU GRADNJE OZIROMA 

IZVAJANJU DEL 

 REŠITVE V ZVEZI Z VPLIVI 

mehanska odpornost in    

stabilnost 

Pri izkopu 

gradbene jame 

lahko pričakujemo 

zdrs zemljine in 

porušitev 

obstoječega 

objekta. 

Pri izvajanju izkopov za temelje, je 

posebno pozornost potrebno  

nameniti temeljem obstoječega 

objekta.  

varnost pred požarom V času gradnje  

zaradi količine, 

lastnosti materialov 

ter zaradi 

prisotnosti 

človeškega 

faktorja, lahko 

pričakujemo 

majhno požarno 

ogroženost.   

Dovoz do območja gradbišča za 

potrebe intervencije je po 

obstoječem priključku. Vsa dela 

bodo potekala pod strokovnim  

nadzorom.  
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higienska in  zdravstvena 

zaščita 

Zaradi prisotnosti 

ljudi ter osnovnih 

eksistencionalnih 

dejavnosti ljudi 

(prisotnost, 

prehranjevanje, 

opravljanje 

fizioloških potreb, 

nevarnost 

poškodbe, itd)  se 

bodo pojavljali 

vplivi na higieno in 

zdravje ljudi. 

Gradbišče bo organizirano na 

način, ki bo omogočal higienske in 

zdravstvene pogoje za optimalno 

delo. Gradbišče na okolico ne bo 

imelo škodljivih higienskih ali 

zdravstvenih vplivov.  

 

varstvo okolice in zaščita 

pred hrupom 

 

Zaradi dejavnosti 

izvajanja gradbenih 

del bo imelo 

gradbišče ter 

dejavnost na njem 

vpliv na  prisotnost 

hrupa in prašnih 

delcev ter 

nevarnost 

nepooblaščenega 

pristopa na 

območje 

gradbišča. 

 

Vplivi gradbišča bodo imeli vpliv na 

življenje v okolici v času izvajanja 

gradbenih del. Vplivi bodo 

minimalni, saj gre za minimalne 

gradbene posege. Gradbišče bo 

zavarovano z varnostno ograjo ter 

gradbiščno tablo. Dela bodo 

potekala v času, ko bodo emisije 

hrupa najmanj moteče za okolico. 

Emisije prašnih delcev bodo v 

mejah, ki so običajne za gradbišča. 

V sušnem obdobju je potrebno 

močiti dovozno cesto, zaradi 

zmanjšanja onesnaževanja z 

prašnimi delci. 

varnost pri delu Zaradi dejavnosti 

izvajanja gradbenih 

del obstoja 

nevarnost poškodb 

zaposlenih in 

ostalih prisotnih na 

gradbišču.  

 

Delavci in obiskovalci bodo 

oblečeni v delovna oblačila, 

uporabljali bodo vsa predvidena 

zaščitna sredstva in ne bodo delali 

na gradbišču brez predhodnega 

izpita o varnosti pri delu. Delo izven 

območja gradbišča, razen dostave 

delovnih strojev, ni predvideno. 

Vstop nepooblaščenim osebam bo 

prepovedan. 

gradbeni odpadki Zaradi gradnje se 

pričakuje nastanek 

gradbenih 

odpadkov (mešani 

gradbeni odpadki, 

komunalni odpadki, 

nekaj malega pa 

nevarnih 

odpadkov, ki so 

posledica 

vzdrževanja 

gradbene in strojne 

Z gradbenimi odpadki je potrebno 

ravnati v skladu z Uredbo o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, 

št. 34/08) ter v skladu z Uredbo o 

odpadkih (Uradni list RS, 

št. 37/15 in 69/15). 

Komunalni odpadki se zbirajo v 

posodo in se odvažajo s strani 

pooblaščene organizacije na 

komunalno deponijo. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
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mehanizacije- 

odpadna olja, 

zaoljene krpe, 

odpadne baterije, 

akumulatorji) 

 

 

 

 

 

VPLIVI V ČASU 

OBRATOVANJA 

OBJEKTA 

PRIČAKOVANI VPLIVI REŠITVE V ZVEZI Z VPLIVI 

mehanska 

odpornost in    

stabilnost 

 

porušitev objekta Rekonstrukcija in prizidava je projektirana v skladu s 

standardi in zakonodajo, ki velja v RS, zato ob 

pogoju kvalitetne gradnje ni pričakovati porušitve 

objekta.   

deformacije objekta. 

 

Deformacije objekta se lahko pričakuje v okviru 

dopustnih deformacij. 

 

deformacije okolice 

 

Na delih, kjer bi lahko prišlo do deformacije 

obstoječega objekta je dela potrebno izvajati 

pazljivo ter v sodelovanju z nadzornikom ter 

projektantom. 

 

deformacije napeljav Posebno pozornost je sicer potrebno v času 

gradnje nameniti poteku obstoječega 

vodovodnega, električnega in komunalnega 

omrežja. Vse obstoječe vode je potrebno pred 

gradnjo zakoličiti. Dela v bližini vodov se izvedejo 

pod nadzorom strokovnih služb. 

 

deformacije zaradi 

izrednega dogodka 

Objekt je projektiran  v  skladu z veljavnimi 

pravilniki in standardi, ki veljajo v RS. 

 

varnost pred 

požarom 

- vpliv na nosilno 

odpornost objekta v 

primeru požara 

 

Rekonstrukcija je projektirana z upoštevanjem 

požarno-varstvenih predpisov in zakonov ter v 

skladu z zasnovo požarne varnosti, ki predvideva 

minimalno škodo za življenje ter materialne dobrine v 

objektih v primeru požara. 

- širjenje požara iz 

območja izbruha na 

celotno stavbo ter na 

okolico. 

 

V fazi PZi se izdela študija oz zasnova požarne 

varnosti. Predvidena prizidava je projektirana kot en 

požarni sektor. 

- evakuacija oseb V objektu se nahaja požarni red in obstoječe in nove 

evakuacijski poti. 
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- varnost reševalcev Zaradi dejavnosti gašenja v primeru izbruha požara 

je pričakovati nevarnost za življenje in zdravje 

gasilcev ter ostalih udeleženih v primeru reševanja.  

higienska in 

zdravstvena 

zaščita  

- strupeni plini Nevarnosti izločanja strupenih plinov zaradi 

dejavnosti v objektu ni pričakovati. 

- nevarni delci Nevarnost izločanja strupenih plinov zaradi 

dejavnosti v objektu ni večja kakor običajna za 

izobraževalno dejavnost.  

-nevarna sevanja Nevarnost nevarnega sevanja ni pričakovati.  

 

- onesnaženje vode in 

tal  

Vsi materiali in vgrajena oprema bodo iz materialov, 

ki niso nevarni za okolje ter bodo vgrajeni in 

uporabljeni na način, ki ne bo imel nevarnih posledic 

za onesnaženje vode in tal.  

-odpadki Obstoječ sistem ravnanja z komunalnimi odpadki. 

-ogrevanje Obstoječ sistem ogrevanja. 

Odvajanje komunalnih 

odpadnih voda  

Odpadne vode bodo speljane v obstoječ sistem, in 

sicer v javno kanalizacijako omrežje. 

Zaradi meteoroloških 

in geomorfoloških 

dejavnikov ter zaradi 

prehoda toplote 

preko konstrukcijo 

objekta ter 

temperaturnega 

diferenciala med 

eksterierjem ter 

interierjem je 

pričakovati vpliv vlage 

na konstrukcijo, na 

ljudi ter na opremo v 

objektu. 

Vlažnost v objektu je projektno rešena s 

hidroizolacijo in zaščito hidroizolacije temeljne in 

strešne konstrukcije, ki je hkrati projektno rešena na 

način, ki preprečuje vpliv kondenza na nosilno 

konstrukcijo objektov in tako zagotavlja optimalno 

vlago v objektu. 

 Zaradi umestitve 

objekta je pričakovati 

vpliv senčenja ter 

obsevanja na 

obstoječ objekt  

Objekt bo optimalno osončen, na obstoječ objekt 

bo imel minimalni vpliv glede senčenja.  

varstvo okolice Zaradi stavbe ter 

dejavnosti je 

pričakovati vpliv na 

okolje. 

 

Objekt ter dejavnost v njem ter okoli njega ima 

vplive v zvezi s hrupom ter emisijami prašnih 

delcev, ki pa ne bodo presegali dovoljenih,  ne 

bodo imeli škodljivih in drugih vplivov na okolje, 

zato posebni varstveni ukrepi niso predvideni.  

Pred hrupom je objekt ščiten s primernimi  zvočno-

izolativnimi materiali in elementi na fasadah. 

varnost pri 

uporabi 

V zvezi s padcem, 

opeklinami, 

električnim tokom v 

Objekt je projektiran v skladu s predpisi in 

standardi, ki zagotavljajo varnost objekta - objekt 

je možno uporabljati varno.  Za evakuacijo v 
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povezavi s človeškim 

faktorjem je 

pričakovana 

sorazmerna nevarnost 

v zvezi z uporabo 

objekta in naprav ter 

opreme v njem. 

 

primeru požara so predvideni obstoječi požarni 

izhodi. Vse projektne rešitve so v skladu s 

standardi in pravilniki, ki veljajo v RS. Električna in 

strojna inštalacija ter oprema bo projektirana na 

način, ki ob običajni rabi ni nevarna za zdravje ali 

življenje uporabnikov. 

zaščita pred 

hrupom 

Zaradi predvidenih 

dejavnosti je 

pričakovati vpliv hrupa 

okolice na objekt ter 

obratno. 

Zaradi dejavnosti v 

objektu ni pričakovati 

vpliva hrupa na 

okolico, pričakovati pa 

je vpliv hrupa zaradi 

regionalne ceste. 

V objektu so predvideni plavajoči podi, ki bodo 

preprečili širjenje udarnega zvoka po konstrukciji. 

varčevanje z 

energijo 

Zaradi projektnih 

rešitev ter narave 

objekta ni pričakovati 

toplotnih izgub 

objekta, skozi fasadni 

ovoj ter izgube 

energije zaradi 

ogrevanja vode ter 

prisotnost elektro in 

strojnih inštalacij ter 

opreme.  

 

Za preprečevanje toplotnih izgub bo objekt toplotno 

izoliran z: 

Streha: mineralna (kamena) volna tip tervol ali 

podobno 

Fasada: toplotno izolativna fasada tipa demit 

Stene v stiku s terenom: npr. ekstrudiran polistiren 

ali podobno v območju vlage. 

  

 

 

4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI TER 

PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ 

 

 

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE- ELEKTRO CELJE D.D., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

ŠT. MNENJA:  

 

Obstoječe priključna moč, obstoječa omarica se prestavi na novo lokacijo, ki bo stalno 

dostopna,  priključne moči ne povečujemo.  

 

 

Št. zemljiške parcele  630/4, 635/1, 638/1 k.o. Mozirje  
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-Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje d.d., kraj z nameravano 

gradnjo in datum pričetka del, kar je v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah 

gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij ( Ur. list RS, št. 101/2010), ki bo izvršilo količenje vseh obstoječih 

energetskih vodov , ki potekajo v območju predvidenih del. Prav tako bo Elektro Celje, d.d. pri 

delih v bližini električnih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim. Zakoličenje in 

strokovni nadzor bremenijo  investitorja, kar je v skladu u 10. členom Pravilnika o pogojih in 

omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij ( Ur. list RS, št. 101/2010). Dela bo po predhodnem naročilu 

investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d.. 

- Vsi stroški v zvezi z ureditvijo el.vodov in izdelava proj.dokumentacije bremenijo investitorja, 

kar je v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje 

dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij ( Ur. list RS, št. 101/2010). 

Dela bo po predhodnem naročilu izvajalo Elektro Celje d.d.. 

 

 

 

PRIKLJUČEK NA JAVNO POT- OBČINA MOZIRJE, ŠMIHELSKA CESTA 2,  3330 MOZIRJE 

ŠT. MNENJA:  

 

Obstoječ priključek objekta na lokalno cesto št. LC267091 in obstoječ priključek preko krajevne 

ceste LK. Priključka sta obstoječa in se ne spreminjata 

 

Št. zemljiške parcele  638/1, 632/2, 630/9 in 631/6 k.o. Mozirje 

 

- Obračanje in parkiranje vozil je zagotovljeno na investitorjevi parceli. 

- Zaradi predvidene gradnje se ne sme onesnaževati javna pot . Če bi zaradi del vseeno prišlo 

do onesnaženja javne poti  se mora le ta, takoj očistiti na investitorjeve stroške. 

 

 

PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD IN JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE, JAVNO 

PODJETJE KOMUNALA MOZIRJE D.O.O., PRAPROTNIKOVA 36, 3330 MOZIRJE 

ŠT. MNENJA:  

 

JAVNI VODOVOD 

Obstoječ priključek na javno vodovodno omrežje. Priključek se ne spreminja. 

 

Št. zemljiške parcele  635/1 k.o. Mozirje 

 

JAVNA KANALIZACIJA- KOMUNALNE ODPADNE VODE 
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Fekalne vode se vodijo preko obstoječega priključka v mešano javno kanalizacijo. 

 

Št. zemljiške parcele  635/1, 638/1 k.o. Mozirje 

 

 

JAVNA KANALIZACIJA- METEORNE ODPADNE VODE 

Meteorne vode s strešin objekta se vodijo preko obstoječega sistema v mešano javno 

kanalizacijo. 

 

Št. zemljiške parcele  630/4, 635/1, 638/1 k.o. Mozirje 

 

 

 

ODVOZ ODPADKOV- JAVNO PODJETJE KOMUNALA MOZIRJE D.O.O., PRAPROTNIKOVA 36, 

3330 MOZIRJE 

ŠT. MNENJA:  

 

Urejeno zbiranje in odvoz odpadkov, zabojnik za zbiranje odpadkov se nahaja na severo zahodni 

strani parcele ob dovozni poti do objekta.  

 

 

 

PRIKLJUČITEV  NA TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE- TELEKOM SLOVENIJE D.D., LAVA 1, 

3000 CELJE 

ŠT. MNENJA:  

 

Obstoječ priključek na telekomunikacijsko omrežje se ne spreminja. Obstoječa TK omarica na 

severno zahodni strani obstoječega objekta. 

  

Št. zemljiške parcele  632/3 k.o. Mozirje 

 

- Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti obstoječe TK vode pod nadzorom in 

navodilih Telekoma Slovenije d.d. 30 dni pred pričetkom del. 

- Izkope v bližini TK vodov je potrebno izvajati ročno.  

- V kolikor bodo TK vodi ovirali gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza je potrebna 

zaščita in položitev rezervnih cevi ali prestavitev vodov, kar se izvede po navodilih in pod 

nadzorom predstavnika telekom Slovenije d.d., ter se določi na kraju samem. 
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EROZIJSKO OBMOČJE- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DRSV, Mariborska cesta 

88, 3000 Celje 

ŠT. MNENJA:  

 

EROZIJSKO OBMOČJE 

- Objekt je postavljen na  zemljišče, ki je v naklonu proti vzhodu. Teren ima dva višinska nivoja, 

ki ju premešča zelena brežina. Predviden objekt je podkleten, tako da je kota pritličja prizidave 

na koti pritličja obstoječega objekta. Kota pritličja 0,00=343,95m.n.v., kota kleti je  -4,20= 

339,75 m.n.v.. 

 

- Objekt se nahaja na erozijsko ogroženem območju na parc. št. 630/4, 635/1 in 638/1 k.o 920- 

Mozirje, kjer so predvideni običajni proti- erozijski ukrepi. 

 

- Za predvideno gradnjo je bilo izdelano geološko poročilo št. GM 200/2020. 

 

- Izvedba temeljev naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost izpiranja tampona z meteorno ali 

zaledno vodo. Območje je potrebno ustrezno drenirati. Kletne stene so izvedena iz armiranega 

betona. 

-Po obodu objekta naj se izvede ustrezno odvodnjavanje vse do globine dna temeljev oziroma 

kamnitega nasutja (drenažni zasip z drenažno cevjo). Objekt bo vključno s kamnitim nasutjem 

temeljen v sloju melja-gline, posledično priporočamo izvedbo ločilnega geotekstila med slojem 

kamnitega nasutja in obstoječim zemeljskim materialom (oceni tudi geomehanski nadzor) 

 

- Začasne plitve izkope (do globine 1.5 m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 

1:1, začasne globlje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1.5 in jih 

zaščititi pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme izkope 

ustrezno zavarovati s podpornimi konstrukcijami. Pri izvajanju izkopov v kamninah so lahko 

nakloni večji, vendar je potrebno kamnino ustrezno očistiti in zavarovati pred erozijskimi 

procesi. Prav tako je potrebno ves čas zagotavljati suho gradbeno jamo. Ker se v temeljnih tleh 

nahaja talna voda, lahko pride do problemov z odvodnjavanjem oziroma zadrževanjem talne in 

meteorne vode v gradbeni jami v primeru večjih izkopov ali obilnih padavin. V tem primeru 

je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje oziroma črpanje vode iz gradbene jame. 

 

- Za izdelavo analize stabilnosti je bil uporabljen Mohr-Coulomb-ov kriterij za porušitev 

materialov ter Bishop metoda za izračun drsin. Pri izračunu je dosežen faktor varnosti F=1.313, 

ki presega minimalno predpisano vrednost Fmin=1.0. V primeru upoštevanja spodnjih opomb  

in ukrepov je globalna stabilnost terena zagotovljena oziroma teren na območju parcele ni 

erozijsko ogrožen. 

 

-  Meteorne vode so speljane v obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. 
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5.  IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

 

Za gradnjo predvidenega objekta je bil izdelan geodetski posnetek, ki ga je izdelal Primož Hren 

s.p. in geološko poročilo št. GM 200/2020., izdelovalca BLAN d.o.o. 

 

 

 

6. DRUGE VSEBINE , ČE JE TAKO DOLOČENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA 

IZDAJO MNENJ TER DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN DRUGE 

ZAHTEVE 

 

 

Temeljenje, odvodnjavanje  

Ocenjene geotehnične karakteristike zemljine iz geološkega poročila: 

 

Sloj  
Kohezija c 

(kPa) 

Strižni kot 

φ (º) 

Prostorninska 

teža γ 
(kN/m3) 

Modul 

elastičnosti E 

(MPa) 

Melj-glina s 

prodom *  
1 – 5  25 – 27  19  10 – 15 

Zameljen 

prod **  
1  32 – 34  20  30 – 40 

Zameljen 

prod - trdna 

podlaga ***  

1  44  21  > 50 

Kamnito 

nasutje 

(drobljenec)  

1  35 – 38  20  50 – 60 

 

Temeljna podlaga se pripravi s kamnitim nasutjem v debelini min. 60 cm (drobljenec). Kamnito 

nasutje se izvaja v plasteh in vsako plast sproti utrjuje vse do nivoja temeljev, kjer je potrebno 

doseči zbitost Evd ≥ 40 MPa (Ev2 ≥ 80 MPa). Izvedba kamnitega nasutja naj bo takšna, da ne   

bo obstajala možnost izpiranja le-tega s talno ali meteorno vodo, ter da ne bo obstajala 

možnost zaglinjanja. 

 

Pri globini temeljenja sta merodajna 2 pogoja:  

1: Dno temeljev ali kamnitega nasutja (zmrzlinsko odporen) je potrebno na območju, kjer je 

možnost zmrzovanja zemljine pod njimi, izvesti na globini minimalno 90 – 100 cm, merjeno z 

nivoja terena, kolikor na tem področju znaša globina zmrzovanja. 

2: Dno temeljev oziroma temeljno podlago (kamnito nasutje) je potrebno izvesti na takšni 

globini, da se doseže zadostna nosilnost temeljnih tal in posledično stabilnost objekta. 
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Pred izvedbo temeljenja, mora temeljno podlago pregledati pooblaščeni inženir geomehanike. 

V primeru odstopanj od zgoraj navedenih karakteristik je potrebno pridobiti mnenje 

odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij.  

 

 

 

 

7. NAVEDBA NAČRTOV TER STROKOVNIH PODLAG ZA IZPOLNJEVANJE 

BISTVENIH ZAHTEV V FAZI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO 

GRADNJE 

 

 

V fazi Projekta za izvedbo se gradnje se bo zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev, ki so: 

1. mehanska odpornost in stabilnost, 

2. varnost pred požarom, 

3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

4. varnost pri uporabi, 

5. zaščita pred hrupom, 

6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

7. univerzalna graditev in raba objektov, 

8. trajnostna raba naravnih virov 

 

 z naslednjimi načrti oz strokovnimi podlagami: 

 0. VODILNI NAČRT 

1.NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE 

   2.NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

  3.NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 

  4.NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA 

6.NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI 

7. NAČRT S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA 

8.  NAČRT S PODROČJA GEODEZIJE 

ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM 

ELABORAT UČINKOVITE RABE ENERGIJE 
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1.7     LOKACIJKI PRIKAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-1 Situacija obstoječega stanja 1:250 

   

LP-2 Gradbene in ureditvene situacije  

a 

 

Prikaz zemljišča in parcel, zazidanih površin, 
odmikov, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih 
nadzemnih in podzemnih delov objekta, odmiki 

1:250 

b Prikaz objektov na stiku z zemljiščem, prikaz utrjenih 
in funkcionalnih površin, prikaz prometne ureditve in 
prerez 

 

c Prikaz območja gradbišča, 3D 1:250 

d Tridimenzionalni prikaz 1:250 

   

LP-3 Prikaz minimalne komunalne oskrbe 1:250 
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A - PRIZIDAVA
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GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

c. Prikaz območja gradbišča, prikaz površin za intervencijo in evakuacijo,

podatki o gradbeni jami
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1.8     TEHNIČNI PRIKAZI 

 

ARHITEKTURNI PRIKAZI STAVB IN UREDITVE POVRŠIN V MERILU  

 

 

1. TLORIS KLETI Z OSNOVNIMI PODATKI O VELIKOSTI IN NAMENU PROSTOROV TER 

PRIPADAJOČIH POVRŠIN V OBJEKTU IN ZUNAJ NJEGA  
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Datum:    10.2.2021 

K 6.  TOČKI  DNEVNEGA REDA 

ZADEVA: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV 
OŠ Mozirje in ŠD Mozirje 

PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. obč. št. 58/2018) 

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 

Kratka uvodna obrazložitev: 
Predmet obravnave so naslednji objekti Občine Mozirje (v nadaljevanju: Občine), ki so bili po 
izvedenih predhodnih analizah prepoznani kot prioritetni za izvedbo celovite energetske 
prenove. V dokumentu obravnavamo objekte: 
• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje,
• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.
Objekti bodo po izvedeni celoviti energetski prenovi, prenovljen v celoti, oziroma v 
delu kolikor je to skladno z izdanimi pogoji to mogoče in z vidika izkoriščanja 
ekonomskega potenciala energetske prenove to upravičeno. 
Na podlagi zgornjih izhodišč smo izdelali oceno upravičenosti vseh variant za posamezni objekt 
in izbrali najprimernejšo oziroma najbolj upravičeno optimalno varianto. Obravnave so bile 
naslednje variante: 

1. Varianta 1: Brez investicije,
2. Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, spodbudo

Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva evropske kohezijske politike
v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 %
slovenske soudeležbe kohezijske politike),

3. Varianta 3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena
sredstva evropske kohezijske politike v višini 49 % upravičenih stroškov
operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe
kohezijske politike).

Iz priložene dokumentacije izhaja, da je optimalna varianta 2. 
V primeru izvedbe po modelu JZP je DDV od dela stroškov, ki jih sofinancira zasebni partner, 
povračljiv, zato je skupna investicijska vrednost projekta naslednja: 913.940,48 EUR brez DDV 
oziroma 940.079,17 EUR z DDV v stalnih cenah in 928.459,52 EUR brez DDV oziroma 
954.993,56 EUR z DDV v tekočih cenah. 



Terminski plan: 

Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV 
OŠ Mozirje in ŠD Mozirje. 

Pripravil: 
Ivo Glušič 
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0 UVODNA POJASNILA 

Energetski pregled je izdelan na podlagi naročila Občine Mozirje. Predmet elaborata je energetski 
pregled stavb Osnovna šola Mozirje (v nadaljevanju: OŠ Mozirje) in Športna dvorana Mozirje (v 

nadaljevanju: ŠD Mozirje). Stavbi se nahajata na lokaciji Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 
 
Razširjeni energetski pregled je izdelan po metodologiji za izvedbo razširjenega energetskega 

pregleda in Priročnika za izvajalce energetskih pregledov. Podlaga za izdelavo energetskega 
pregleda so ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi (ali kompleksu 

stavb) končnega odjemalca. Podatki o rabi energije obravnavanih objektov so zbrani za obdobje 

2017 – 2019. Energetski pregled mora naročnika seznaniti o trenutnem energetskem stanju objekta, 
predlogih za izboljšanje in stanju po izvedenih ukrepih.  
 
V prvem delu energetskega pregleda je bila opravljena splošna analiza energetskega stanja 

objektov. Obenem so bili pridobljeni računi porab ter stroškov energentov. 
 
V naslednji fazi je bil izveden popis največjih porabnikov energije, njihovo stanje in stanje zgradbe, 

vključno z meritvami in izdelavo elaboratov gradbene fizike. Na osnovi dobljenih rezultatov analize 

stanja vseh energetskih sistemov je bil izdelan predlog ukrepov, ki bodo vodili do zmanjšanja 

stroškov za energijo in do izboljšanja delovnih pogojev. 
 

V nadaljevanju podajamo bistvene ugotovitve pregleda s povzetkom predvidenih organizacijskih in 
investicijskih ukrepov. 
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1 PREGLED PORABE IN STROŠKOV ENERGENTOV   

V pregledu porabe in stroškov energentov v poglavju Povzetek za poslovno odločanje so 

predstavljeni podatki o stavbah OŠ Mozirje in ŠD Mozirje. 

1.1 Poraba, stroški in cene  

Glavna vstopna energenta objektov sta toplota lokalnega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
(v nadaljevanju: toplota DOLB) in električna energija. Toploto DOLB iz skupne kotlovnice prejemajo 

objekti OŠ Mozirje, ŠD Mozirje in Vrtec Mozirje. Poraba toplote v trenutnem stanju ni ločena med 

objekti. Od naročnika smo prejeli račune za skupno porabo in stroške toplote objektov OŠ Mozirje 

in ŠD Mozirje. Porabe med objektoma smo računsko razmejili z upoštevanjem analize gradbene 

fizike. Tako smo dobili računsko porabo toplote za posamezen objekt, tj. raba za OŠ Mozirje ter raba 

za ŠD Mozirje. Na podlagi analize je izračunan delež porabljene toplote za OŠ Mozirje 70 %, delež 

ŠD Mozirje pa 30 % celotne porabljene toplote. 
 
Na spodnjih tortnih diagramih so prikazani stroški za energente ter poraba v MWh na ravni 

posameznega objekta v letu 2019.  
 

1.1.1 OŠ Mozirje 

Skupni strošek energentov za osnovno šolo je v letu 2019 znašal 41.187,06 EUR. Najvišji strošek v 

letu 2019 je predstavljal strošek za toploto DOLB, ki je znašal 28.424,85 EUR (69 %). Strošek za 

električno energijo predstavlja 31 % stroškov za energente, kar znese 12.762,21 EUR. Skupna 

poraba energentov v letu 2019 znaša 446,760 MWh. Za ogrevanje in pripravo TSV se je v letu 2019 
porabilo 330,316 MWh (74 %) toplote DOLB, poraba električne energije pa je znašala 116,444 MWh 

(26 %). 
 

 
Slika 1.1: Stroški energentov v letu 2019 – OŠ Mozirje 

 

12.762,21 €

28.424,85 €

Električna energija Daljinsko ogrevanje



GEprojekt 

Povzetek za poslovno odločanje za REP OŠ Mozirje in ŠD Mozirje 6 od 29

Slika 1.2: Poraba energentov v letu 2019 – OŠ Mozirje 

Letna poraba skozi obravnavano obdobje (2017 - 2019) je odvisna od vremenskih razmer in
zasedenosti objekta. Poraba toplote DOLB je direktno povezana z zunanjo temperaturo, ki jo v
našem primeru popišemo s parametrom temperaturni primanjkljaj. 

Cena električne energije je v letu 2019 znašala 109,60 EUR/MWh, cena za toploto DOLB pa 86,05 

EUR/MWh.

Preglednica 1.1: Pregled porabe in stroškov v obravnavanem obdobju – OŠ Mozirje 

PREGLED PORABE
IN STROŠKOV

Poraba za
2017

Stroški za 
2017

Poraba za
2018

Stroški za 
2018

Poraba za
2019

Stroški za 
2019

Enota MWh/leto EUR/leto MWh/leto EUR/leto MWh/leto EUR/leto
Električna energija 96,115 10.995,49 105,890 12.693,08 116,444 12.762,21
Daljinsko ogrevanje 330,932 28.458,96 298,155 26.654,92 330,316 28.424,85
Skupaj 427,047 39.454,45 404,045 39.348,00 446,760 41.187,06

116,444
MWh/leto

330,316
MWh/leto

Električna energija Daljinsko ogrevanje
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Slika 1.3: Poraba energentov v obravnavanem obdobju v odvisnosti od okoljskih dejavnikov – OŠ Mozirje 

Slika 1.4: Referenčne cene energentov (povprečje 2017-2019) – OŠ Mozirje 

1.1.2 ŠD Mozirje

Skupni strošek energentov za športno dvorano je v letu 2019 znašal 17.690,33 EUR. Najvišji strošek 

v letu 2019 je predstavljal strošek za toploto DOLB, ki je znašal 11.974,60 EUR (68 %). Strošek za 

električno energijo predstavlja 32 % stroškov za energente, kar znese 5.715,73 EUR. Skupna poraba
energentov v letu 2019 znaša 187,486 MWh. Za ogrevanje in pripravo TSV se je v letu 2019 porabilo
139,150 MWh (74 %) toplote DOLB, poraba električne energije pa je znašala 48,336 MWh (26 %).
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Slika 1.5: Stroški energentov v letu 2019 – ŠD Mozirje 

Slika 1.6: Poraba energentov v letu 2019 – ŠD Mozirje 

Letna poraba skozi obravnavano obdobje (2017 - 2019) je odvisna od vremenskih razmer in
zasedenosti objekta. Poraba toplote DOLB je direktno povezana z zunanjo temperaturo, ki jo v
našem primeru popišemo s parametrom temperaturni primanjkljaj. 

Cena električne energije je v letu 2019 znašala 118,25 EUR/MWh, cena za toploto DOLB pa 86,06
EUR/MWh.
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139,150 MWh
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Preglednica 1.2: Pregled porabe in stroškov v obravnavanem obdobju – ŠD Mozirje 

PREGLED PORABE
IN STROŠKOV

Poraba za
2017

Stroški za 
2017

Poraba za
2018

Stroški za 
2018

Poraba za
2019

Stroški za 
2019

Enota MWh/leto EUR/leto MWh/leto EUR/leto MWh/leto EUR/leto
Električna energija n.p. n.p. n.p. n.p. 48,336 5.715,73
Daljinsko ogrevanje 139,415 11.988,97 125,603 11.228,99 139,150 11.974,60
Skupaj 139,415 11.988,97 125,603 11.228,99 187,486 17.690,33

Slika 1.7: Poraba energentov v obravnavanem obdobju v odvisnosti od okoljskih dejavnikov – ŠD Mozirje 
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Slika 1.8: Referenčne cene energentov (povprečje 2017-2019) – ŠD Mozirje 

1.2 Specifična poraba energentov

Ko želimo med seboj primerjati porabo energije za ogrevanje, hlajenje, kuhinjo, pisarniško opremo, 

itd. različno velikih objektov ali pa ovrednotiti kako energijsko potraten je objekt, moramo najprej
določiti skupni imenovalec – energijsko število. Na podlagi tega števila se nato odločamo o nadaljnjih 

energetskih in sanacijskih ukrepih. Energijsko število je v osnovi specifična raba energije na enoto
površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. Poenostavljeno povedano je to razmerje med 

letno (a) količino porabljene energije (kWh) in neto kondicionirane površine (m2).

1.2.1 OŠ Mozirje

V spodnji preglednici in na grafu so prikazana energetska števila za ogrevanje ter porabo električne 

energije za osnovno šolo. Poraba energije za ogrevanje znaša povprečno 102,5 kWh/m2a, za
električno energijo pa 34,0 kWh/m2a. Skupna povprečna porabe vseh energentov znaša 136,5 

kWh/m2a.

Preglednica 1.3: Specifična raba energije v obravnavanem obdobju – OŠ Mozirje 

SPECIFIČNA RABA ENERGIJE Enota 2017 2018 2019 Referenčna

Električna energija kWh/m2a 30,8 34,0 37,3 34,0
Daljinsko ogrevanje kWh/m2a 106,1 95,6 105,9 102,5
Skupaj kWh/m2a 136,9 129,6 143,2 136,5

Poraba energentov toplote na m2 kondicionirane površine je za stavbe namenjene javnim 

službam po dosedanji praksi v mejah normalnih vrednosti, glede na obdobje v katerem je bila 

stavba zgrajena ter predana v uporabo. Glede nove EU in naše novo sprejete zakonodaje ter 

PURES-a, pa poraba energije močno presega nove zahteve, zato je energetska sanacija
objekta nujno potrebna.
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Slika 1.9: Specifična raba energije – OŠ Mozirje 

1.2.2 ŠD Mozirje

V spodnji preglednici in na grafu so prikazana energetska števila za ogrevanje ter porabo električne 

energije za osnovno šolo. Poraba energije za ogrevanje znaša povprečno 91,7 kWh/m2a, za
električno energijo pa 24,2 kWh/m2a. Skupna povprečna porabe vseh energentov znaša 136,5 

kWh/m2a.

Preglednica 1.4: Specifična raba energije v obravnavanem obdobju – ŠD Mozirje 

SPECIFIČNA RABA ENERGIJE Enota 2017 2018 2019 Referenčna

Električna energija kWh/m2a 0,0 0,0 24,2 24,2
Daljinsko ogrevanje kWh/m2a 69,9 63,0 69,7 67,5
Skupaj kWh/m2a 69,9 63,0 93,9 91,7

Poraba energentov toplote na m2 kondicionirane površine je za stavbe namenjene javnim 

službam po dosedanji praksi v mejah normalnih vrednosti, glede na obdobje v katerem je bila 

stavba zgrajena ter predana v uporabo. Glede nove EU in naše novo sprejete zakonodaje ter 

PURES-a, pa poraba energije močno presega nove zahteve, zato je energetska sanacija
objekta nujno potrebna.
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Slika 1.10: Specifična raba energije – ŠD Mozirje 
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2 OPREDELITEV POTREBNIH POSEGOV V SMISLU OPREDELITVE
POTENCIALNIH PRIHRANKOV ENERGIJE

Na podlagi ogledov stavbe se je usmerilo v naslednje možnosti investicijskih in organizacijskih 

ukrepov.

2.1 OŠ Mozirje

Stanje energetske učinkovitosti dela stavbe je problematično predvsem pri:

1. Ovoju stavbe:

• neizolirana fasada objekta,
• slabo izoliran strop proti hladnemu podstrešju oz. slabo izolirana streha,

• večina stavbnega pohištva ne ustreza zahtevam glede energetske učinkovitosti v stavbah.

2. Tehnološko zastarelo in drago ogrevanje:

• dotrajan kotel na lesne sekance, ni rezervnega vira ogrevanja,

• hidravlično neuravnotežen sistem ogrevanja,

• slaba oziroma pomanjkljiva regulacija toplote v prostorih.

3. V delu stavbe je vgrajena zastarela razsvetljava.

4. V delu stavbe so vgrajeni stari radiatorski ventili.

5. Brez obstoječih organizacijskih ukrepov, s katerimi bi se letna poraba energentov lahko

zmanjšala.

2.2 ŠD Mozirje

Stanje energetske učinkovitosti dela stavbe je problematično predvsem pri:

1. Tehnološko zastarelo in drago ogrevanje:

• dotrajan kotel na lesne sekance, ni rezervnega vira ogrevanja,

• hidravlično neuravnotežen sistem ogrevanja,

• slaba oziroma pomanjkljiva regulacija toplote v prostorih.

2. Brez delujočega sistema za mehansko prezračevanje.

3. V delu stavbe je vgrajena zastarela razsvetljava.
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4. V delu stavbe so vgrajeni stari  radiatorski ventili oz. ventilov ni.

5. Brez obstoječih organizacijskih ukrepov, s katerimi bi se letna poraba energentov lahko

zmanjšala.
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3 PRIKAZ PREDVIDENIH UKREPOV 

3.1 OŠ Mozirje 

Na podlagi ogledov objekta smo se usmerili v naslednje možnosti investicijskih in organizacijskih 
ukrepov. 
 
1. Organizacijski ukrepi so takoj izvedljivi in v praksi prinašajo prve prihranke. Ti ukrepi so: 

• osveščanje uporabnika, lastnika, upravljavca, 
• izobraževanje, 
• informiranje, 
• uvajanje energetskega managementa in energetskega knjigovodstva, 
• ciljno spremljanje rabe energije in stroškov na m2, 
• spremljanje rezultatov energetskega pregleda, 
• izdelava postopkov za varčevanje z energijo (obvestila, navodila), 
• ekonomična raba sveže pitne vode, 
• spremljanje specifične porabe glede na št. zaposlenih / št. pacientov / ogrevalno sezono / 

mesec. 
 

2. Investicijski ukrepi in manjša popravila na stavbah: 
 
V nadaljevanju so našteti in opisani investicijski ukrepi, ki smo jih analizirali tekom izdelave 

energetskega pregleda za stavbo OŠ Mozirje. Ukrepi so analizirani s pomočjo programa KI Energija 

in preko standardov in priročnikov, namenjenim energetski prenovi stavb. 
 

• Ukrep 1: Toplotna izolacija fasade; 
• Ukrep 2: Toplotna izolacija strehe/stropa proti podstrešju; 
• Ukrep 3: Menjava stavbnega pohištva; 
• Ukrep 4: Vgradnja novega kotla na lesno biomaso v kotlovnici (scenarij 2); 
• Ukrep 5: Vključitev toplotne črpalke zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem (scenarij 3); 

• Ukrep 6: Prenova razsvetljave; 
• Ukrep 7: Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema; 
• Ukrep 8: Centralni nadzorni sistem. 

 
Na osnovi izračunov prihrankov energije ter izdelanih elaboratov gradbene fizike za obstoječe stanje 

stavbe OŠ Mozirje ter upoštevanih ukrepov energetske sanacije smo analizirali tri scenarije 
celovite sanacije objekta.  
 
Najpomembnejši ukrepi v scenarijih celovite prenove so ukrepi na toplotnem ovoju, med katere 

spadajo toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe/stropa proti podstrešju in menjava 
stavbnega pohištva. Ob glavnih predlaganih ukrepih se za učinkovito rabo energije in zmanjšanja 

letnih stroškov porabe priporoča hkratna implementacija CNS-a (centralnega nadzornega sistema). 
Pomembna ukrepa sta tudi vgradnja termostatskih ventilov in prenova razsvetljave. Ne sme se 
zanemariti vpliva organizacijskih ukrepov na zmanjšanje porabe energentov, ki v praksi prinašajo 

prve rezultate učinkovite rabe energije. 
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Scenariji se razlikujejo v izvedbi navedenega ukrepa 4: Vgradnja novega kotla na lesno 
biomaso v kotlovnici ter ukrepa 5: Vključitev toplotne črpalke zrak/voda v obstoječi ogrevalni 

sistem. Scenarij celovite prenove 1 ukrepov 4 in 5 ne vključuje, scenarij 2 vključuje ukrep 4, 

scenarij 3 pa ukrep 5. Ukrep 4 se izvaja na ravni obeh obravnavanih objektov v REP-u (OŠ in 

ŠD Mozirje) in je med objektoma nerazdružljiv, saj sta v trenutnem stanju obravnavana 

objekta priključena na lokalni sistem DOLB, ki pridobiva toploto v skupni kotlovnici s kotlom 

na lesno biomaso. Strošek investicije ukrepa 4 je med objektoma razdeljen glede na 
izračunano razmerje novih potrebnih moči za ogrevanje in pripravo TSV objektov ŠD in OŠ 

Mozirje. Na obstoječ kotel je za odjem toplote v trenutnem stanju povezan tudi objekt Vrtec 

Mozirje, ki pa ni predmet tega dokumenta, zato pripadajočega stroška investicije za Vrtec 

Mozirje v tem dokumentu ne obravnavamo in upoštevamo. 
 
Ukrep vgradnje novega kotla na lesno biomaso v kotlovnici pomeni tudi prenehanje dobavljanja 
toplote od trenutnega distributerja sistema lokalnega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, kar 
ima nezanemarljiv vpliv na zmanjšanje lastne cene toplote. V izračunu finančnih prihrankov scenarija 

celovite prenove 2 je ta sprememba cene tudi upoštevana. Po naših ocenah in izračunih to pomeni 

zmanjšanje cene toplote iz obstoječe referenčne 87,15 EUR/MWh na novo 42,05 EUR/MWh.  
 
O nameri izvedbe ukrepov 4 ali 5 je potrebno predhodno obvestiti tudi ponudnika toplote 
DOLB, ter z njim uskladiti spremembe pri dobavi toplote (odklop oz. zmanjšanje porabe), saj 

ima lastnik objekta z njim veljavno pogodbo za odjem toplote do leta 2025.  
  
V nadaljevanju so prikazani rezultati izvedbe obravnavanih scenarijev celovite prenove za objekt OŠ 

Mozirje. Pri rezultatih scenarijev se upošteva soodvisnost predlaganih ukrepov v posameznem 
scenariju. 
 

Preglednica 3.1: Porabe in stroški glede na obstoječe stanje in različne scenarije – OŠ Mozirje 

Poraba in stroški po 
scenarijih 

Poraba Specifična poraba Strošek 
DO EE DO EE DO EE Skupno 

kWh/a kWh/a kWh/a m2 kWh/a m2 EUR/a EUR/a EUR/a 
Obstoječe stanje 319.801 106.150 102,6 34,0 27.870,66 12.166,91 40.037,57 
Scenarij celovite prenove 1 161.494 80.065 51,8 25,7 14.074,20 9.177,05 23.251,25 
Scenarij celovite prenove 2 161.494 80.065 51,8 25,7 6.790,82 9.177,05 15.967,87 
Scenarij celovite prenove 3 35.528 120.095 11,4 38,5 3.096,27 13.765,29 16.861,56 

 

Preglednica 3.2: Prikaz prihrankov in investicij scenarijev – OŠ Mozirje 

  Scenarij celovite 
prenove 1 

Scenarij celovite 
prenove 2 

Scenarij celovite 
prenove 3   

Zmanjšanje porabe DO 158,307 158,307 284,273 MWh/leto 
Zmanjšanje porabe EE 26,085 26,085 -13,945 MWh/leto 
Prihranek 16.786,32 24.069,70 23.176,01 EUR/leto 
Strošek investicije 502.860,00 545.360,00 574.110,00 EUR 
Enostavna vračilna doba 30,0 22,7 24,8 leto 
Zmanjšanje emisij CO2 12,78 12,78 -6,84 t/leto 
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Slika 3.1:Poraba energentov glede na različne scenarije prenove – OŠ Mozirje 

 

 

Slika 3.2: Specifična poraba energentov glede na različne scenarije prenove – OŠ Mozirje 
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Slika 3.3: Strošek energentov glede na različne scenarije prenove – OŠ Mozirje
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V nadaljevanju je predstavljena preglednica soodvisnosti ukrepov za scenarij celovite prenove 1 za objekt OŠ Mozirje. Glavni ukrepi za omenjeni 
scenarij so toplotna ukrepi na toplotnem ovoju. Poleg tega so predlagani in upoštevani ukrepi tega scenarija vgradnja centralnega nadzornega 

sistema, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in uvedba organizacijskih ukrepov. Pri izračunih je soodvisnost med posameznimi 

ukrepi upoštevana.  

Preglednica 3.3: Prikaz soodvisnosti pri scenariju celovite prenove 1 – OŠ Mozirje 

Scenarij celovite 
prenove 1 

Daljinsko ogrevanje Električna energija 

Prihranek 
Stroški 

energentov 
po uvedbi 

ukrepa 
Investicija Enostavna 

vračilna doba 
Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

% kWh/a kWh/a % kWh/a kWh/a EUR/a EUR/a EUR leta 
Obstoječe stanje / / 319.801 / / 106.150 / 40.037,57 / / 

Toplotna izolacija 
fasade 23,6% 75.583 244.218 0,0% 0 106.150 6.587,06 33.450,51 115.000,00 17,5 

Toplotna izolacija 
strehe/stropa proti 
podstrešju 

15,8% 38.636 205.582 0,0% 0 106.150 3.367,13 30.083,38 118.760,00 35,3 

Menjava stavbnega 
pohištva 10,3% 21.208 184.374 0,0% 0 106.150 1.848,28 28.235,10 206.500,00 >50 

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje sistema 

5,8% 10.725 173.649 0,0% 0 106.150 934,68 27.300,42 12.000,00 12,8 

Prenova razsvetljave 0,0% 0 173.649 21,4% 22.749 83.401 2.607,49 24.692,93 35.600,00 13,7 

Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

7,0% 12.155 161.494 4,0% 3.336 80.065 1.441,68 23.251,25 15.000,00 10,4 

Skupno 49,5% 158.307 161.494 24,6% 26.085 80.065 16.786,32 23.251,25 502.860,00 30,0 
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V nadaljevanju je predstavljena preglednica soodvisnosti ukrepov za scenarij celovite prenove 2 za objekt OŠ Mozirje. Glavni ukrepi za omenjeni 
scenarij so toplotna ukrepi na toplotnem ovoju in menjava kotla. Poleg tega so predlagani in upoštevani ukrepi tega scenarija vgradnja centralnega 

nadzornega sistema, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in uvedba organizacijskih ukrepov. Pri izračunih je soodvisnost med 

posameznimi ukrepi upoštevana.  

Preglednica 3.4: Prikaz soodvisnosti pri scenariju celovite prenove 2 – OŠ Mozirje 

Scenarij celovite 
prenove 2 

Daljinsko ogrevanje Električna energija 

Prihranek 

Stroški 

energentov 
po uvedbi 

ukrepa 

Investicija Enostavna 
vračilna doba 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta po 
uvedbi ukrepa 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 
% kWh/a kWh/a % kWh/a kWh/a EUR/a EUR/a EUR leta 

Obstoječe stanje / / 319.801 / / 106.150 / 40.037,57 / / 

Toplotna izolacija fasade 23,6% 75.583 244.218 0,0% 0 106.150 6.587,06 33.450,51 115.000,00 17,5 

Toplotna izolacija 
strehe/stropa proti 
podstrešju 

15,8% 38.636 205.582 0,0% 0 106.150 3.367,13 30.083,38 118.760,00 35,3 

Menjava stavbnega 
pohištva 10,3% 21.208 184.374 0,0% 0 106.150 1.848,28 28.235,10 206.500,00 >50 

Vgradnja novega kotla 
na lesno biomaso v 
kotlovnici 

0,0% 0 184.374 0,0% 0 106.150 8.315,26 19.919,84 42.500,00 5,1 

Vgradnja TV in 
hidravlično 

uravnoteženje sistema 
5,8% 10.725 173.649 0,0% 0 106.150 450,99 19.468,85 12.000,00 26,6 

Prenova razsvetljave 0,0% 0 173.649 21,4% 22.749 83.401 2.607,49 16.861,36 35.600,00 13,7 

Centralni nadzorni sistem 
+ Organizacijski ukrepi 7,0% 12.155 161.494 4,0% 3.336 80.065 893,49 15.967,87 15.000,00 16,8 

Skupno 49,5% 158.307 161.494 24,6% 26.085 80.065 24.069,70 15.967,87 545.360,00 22,7 
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V nadaljevanju je predstavljena preglednica soodvisnosti ukrepov za scenarij celovite prenove 3 za objekt OŠ Mozirje. Glavni ukrepi za omenjeni 
scenarij so toplotna ukrepi na toplotnem ovoju in vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem. Poleg tega so predlagani in upoštevani ukrepi 

tega scenarija vgradnja centralnega nadzornega sistema, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in uvedba organizacijskih ukrepov. 
Pri izračunih je soodvisnost med posameznimi ukrepi upoštevana.  

Preglednica 3.5: Prikaz soodvisnosti pri scenariju celovite prenove 3 – OŠ Mozirje 

Scenarij celovite 
prenove 3 

Daljinsko ogrevanje Električna energija 

Prihranek 
Stroški 

energentov 
po uvedbi 

ukrepa 
Investicija Enostavna 

vračilna doba Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

% kWh/a kWh/a % kWh/a kWh/a EUR/a EUR/a EUR leta 

Obstoječe stanje / / 319.801 / / 106.150 / 40.037,57 / / 

Toplotna izolacija 
fasade 23,6% 75.583 244.218 0,0% 0 106.150 6.587,06 33.450,51 115.000,00 17,5 

Toplotna izolacija 
strehe/stropa proti 
podstrešju 

15,8% 38.636 205.582 0,0% 0 106.150 3.367,13 30.083,38 118.760,00 35,3 

Menjava stavbnega 
pohištva 10,3% 21.208 184.374 0,0% 0 106.150 1.848,28 28.235,10 206.500,00 >50 

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje sistema 

5,8% 10.725 173.649 0,0% 0 106.150 934,68 27.300,42 12.000,00 12,8 

Prenova razsvetljave 0,0% 0 173.649 21,4% 22.749 83.401 2.607,49 24.692,93 35.600,00 13,7 

Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

7,0% 12.155 161.494 4,0% 3.336 80.065 1.441,68 23.251,25 15.000,00 10,4 

Vključitev TČ 
zrak/voda v obstoječi 
ogrevalni sistem 

78,0% 125.966 35.528 -50,0% -40.030 120.095 6.389,69 16.861,56 71.250,00 11,2 

Skupno 88,9% 284.273 35.528 -13,1% -13.945 120.095 23.176,01 16.861,56 574.110,00 24,8 
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Preglednica 3.6: Vrednosti kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe v PURES in v gradbeni fiziki 

obravnavanega objekta – OŠ Mozirje 

Kazalnik Obstoječe 
stanje PURES 

Scenarij 
celovite 

prenove 1 

Scenarij 
celovite 

prenove 2 

Scenarij 
celovite 

prenove 3 

Konstrukcije ustrezajo 
zahtevam [DA/NE] NE / DA DA DA 

Koeficient specifičnih 
transmisijskih izgub Ht' 
[W/m2K] 

0,694 0,422 0,273 0,273 0,273 

Letna potrebna toplota 
na enoto prostornine 
Qnh/Ve [kWh/m3a] 

20,9 9,1 8,6 8,6 8,6 

Delež OVE [%] 75 25 67 67 64 
 

Zgoraj našteti ukrepi celovite energetske prenove stavb izpolnjujejo minimalne zahteve 
energetske učinkovitosti stavb predpisane s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v 

stavbah (PURES 2010). Da stavba izpolnjuje minimalne zahteve PURES 2010 je potrebna 
celovita energetska prenova. 
 

3.2 ŠD Mozirje 

Na podlagi ogledov objekta smo se usmerili v naslednje možnosti investicijskih in organizacijskih 

ukrepov. 
 
1. Organizacijski ukrepi so takoj izvedljivi in v praksi prinašajo prve prihranke. Ti ukrepi so: 

• osveščanje uporabnika, lastnika, upravljavca, 
• izobraževanje, 
• informiranje, 
• uvajanje energetskega managementa in energetskega knjigovodstva, 
• ciljno spremljanje rabe energije in stroškov na m2, 
• spremljanje rezultatov energetskega pregleda, 
• izdelava postopkov za varčevanje z energijo (obvestila, navodila), 
• ekonomična raba sveže pitne vode, 
• spremljanje specifične porabe glede na št. zaposlenih / št. pacientov / ogrevalno sezono / 

mesec. 
 

2. Investicijski ukrepi in manjša popravila na stavbah: 
 
V nadaljevanju so našteti in opisani investicijski ukrepi, ki smo jih analizirali tekom izdelave 
energetskega pregleda za stavbo ŠD Mozirje. Ukrepi so analizirani s pomočjo programa KI Energija 

in preko standardov in priročnikov, namenjenim energetski prenovi stavb. 
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• Ukrep 1: Mehansko prezračevanje z rekuperacijo; 
• Ukrep 2: Vgradnja novega kotla na lesno biomaso v kotlovnici (scenarij 2); 
• Ukrep 3: Vključitev toplotne črpalke zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem (scenarij 3); 
• Ukrep 4: Prenova razsvetljave; 
• Ukrep 5: Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema; 
• Ukrep 6: Centralni nadzorni sistem. 

 
Na osnovi izračunov prihrankov energije ter izdelanih elaboratov gradbene fizike za obstoječe stanje 

stavbe ŠD Mozirje ter upoštevanih ukrepov energetske sanacije smo analizirali tri scenarije 
celovite sanacije objekta.  
 
Najpomembnejši ukrep v scenarijih celovite prenove je vzpostavitev sistema mehanskega 

prezračevanja z rekuperacijo. Za učinkovito rabo energije in zmanjšanja letnih stroškov porabe se 

priporoča hkratna implementacija CNS-a (centralnega nadzornega sistema). Pomembna ukrepa sta 
tudi vgradnja termostatskih ventilov in prenova razsvetljave. Ne sme se zanemariti vpliva 
organizacijskih ukrepov na zmanjšanje porabe energentov, ki v praksi prinašajo prve rezultate 

učinkovite rabe energije. 
 
Scenariji se razlikujejo v izvedbi navedenega ukrepa 2: Vgradnja novega kotla na lesno 
biomaso v kotlovnici ter ukrepa 3: Vključitev toplotne črpalke zrak/voda v obstoječi ogrevalni 

sistem. Scenarij celovite prenove 1 ukrepov 2 in 3 ne vključuje, scenarij 2 vključuje ukrep 2, 

scenarij 3 pa ukrep 3. Ukrep 2 se izvaja na ravni obeh obravnavanih objektov v REP-u (OŠ in 

ŠD Mozirje) in je med objektoma nerazdružljiv, saj sta v trenutnem stanju obravnavana 

objekta priključena na lokalni sistem DOLB, ki pridobiva toploto v skupni kotlovnici s kotlom 
na lesno biomaso. Strošek investicije ukrepa 2 je med objektoma razdeljen glede na 

izračunano razmerje novih potrebnih moči za ogrevanje in pripravo TSV objektov OŠ in ŠD 

Mozirje. Na obstoječ kotel je za odjem toplote v trenutnem stanju povezan tudi objekt Vrtec 
Mozirje, ki pa ni predmet tega dokumenta, zato pripadajočega stroška investicije za Vrtec 

Mozirje v tem dokumentu ne obravnavamo in upoštevamo. 
 
Ukrep vgradnje novega kotla na lesno biomaso v kotlovnici pomeni tudi prenehanje dobavljanja 
toplote od trenutnega distributerja sistema lokalnega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, kar 
ima nezanemarljiv vpliv na zmanjšanje lastne cene toplote. V izračunu finančnih prihrankov scenarija 

celovite prenove 2 je ta sprememba cene tudi upoštevana. Po naših ocenah in izračunih to pomeni 

zmanjšanje cene toplote iz obstoječe referenčne 87,15 EUR/MWh na novo 42,05 EUR/MWh.  
  
O nameri izvedbe ukrepov 2 ali 3 je potrebno predhodno obvestiti tudi ponudnika toplote 
DOLB, ter z njim uskladiti spremembe pri dobavi toplote (odklop oz. zmanjšanje porabe), saj 

ima lastnik objekta z njim veljavno pogodbo za odjem toplote do leta 2025.  
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati izvedbe obravnavanih scenarijev celovite prenove za objekt ŠD 

Mozirje. Pri rezultatih scenarijev se upošteva soodvisnost predlaganih ukrepov v posameznem 

scenariju. 
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Preglednica 3.7: Porabe in stroški glede na obstoječe stanje in različne scenarije – ŠD Mozirje 

Poraba in stroški po 
scenarijih 

Poraba Specifična poraba Strošek 
DO EE DO EE DO EE Skupno 

kWh/a kWh/a kWh/a m2 kWh/a m2 EUR/a EUR/a EUR 
Obstoječe stanje 134.723 48.336 67,5 24,2 11.741,11 5.715,73 17.456,84 
Scenarij celovite prenove 1 99.819 46.948 50,0 23,5 8.699,23 5.551,60 14.250,83 
Scenarij celovite prenove 2 99.819 46.948 50,0 23,5 4.197,39 5.551,60 9.748,99 
Scenarij celovite prenove 3 21.960 73.362 11,0 36,8 1.913,81 8.675,06 10.588,87 

 

Preglednica 3.8: Prikaz prihrankov in investicij scenarijev – ŠD Mozirje 

  Scenarij celovite 
prenove 1 

Scenarij celovite 
prenove 2 

Scenarij celovite 
prenove 3   

Zmanjšanje porabe 
DO 34,904 34,904 112,763 MWh/leto 

Zmanjšanje porabe 
EE 1,388 1,388 -25,026 MWh/leto 

Prihranek 3.206,01 7.707,85 6.867,97 EUR/leto 
Strošek investicije 133.600,00 168.600,00 193.600,00 EUR 
Enostavna vračilna 
doba 41,7 21,9 28,2 leto 

Zmanjšanje emisij 
CO2 0,68 0,68 -12,27 t/leto 

 

Slika 3.4:Poraba energentov glede na različne scenarije prenove – ŠD Mozirje 
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Slika 3.5: Specifična poraba energentov glede na različne scenarije prenove – ŠD Mozirje 

 

 

 

Slika 3.6: Strošek energentov glede na različne scenarije prenove – ŠD Mozirje
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V nadaljevanju je predstavljena preglednica soodvisnosti ukrepov za scenarij celovite prenove 1 za objekt ŠD Mozirje. Glavni ukrepi za omenjeni 
scenarij je vzpostavitev sistema mehanskega prezračevanja z rekuperacijo. Poleg tega so predlagani in upoštevani ukrepi tega scenarija vgradnja 
centralnega nadzornega sistema, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in uvedba organizacijskih ukrepov. Pri izračunih je 

soodvisnost med posameznimi ukrepi upoštevana.  
 

Preglednica 3.9: Prikaz soodvisnosti pri scenariju celovite prenove 1 – ŠD Mozirje 

Scenarij celovite 
prenove 1 

Daljinsko ogrevanje Električna energija 

Prihranek 
Stroški 

energentov 
po uvedbi 

ukrepa 
Investicija Enostavna 

vračilna doba 
Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

% kWh/a kWh/a % kWh/a kWh/a EUR/a EUR/a EUR leta 
Obstoječe stanje / / 134.723 / / 48.336 / 17.456,84 / / 

Meh. prezračevanje z 
rekuperacijo  15,1% 20.300 114.423 -18,2% -8.800 57.136 728,55 16.728,29 105.000,00 >50 

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 

6,2% 7.091 107.332 0,0% 0 57.136 617,98 16.110,31 4.800,00 7,8 

Prenova razsvetljave 0,0% 0 107.332 14,4% 8.232 48.904 973,43 15.136,88 18.800,00 19,3 

Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

7,0% 7.513 99.819 4,0% 1.956 46.948 886,05 14.250,83 5.000,00 5,6 

Skupno 25,9% 34.904 99.819 2,9% 1.388 46.948 3.206,01 14.250,83 133.600,00 41,7 
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V nadaljevanju je predstavljena preglednica soodvisnosti ukrepov za scenarij celovite prenove 2 za objekt ŠD Mozirje. Glavni ukrepi za omenjeni 
scenarij je vzpostavitev sistema mehanskega prezračevanja z rekuperacijo in menjava kotla. Poleg tega so predlagani in upoštevani ukrepi tega 

scenarija vgradnja centralnega nadzornega sistema, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in uvedba organizacijskih ukrepov. Pri 
izračunih je soodvisnost med posameznimi ukrepi upoštevana.  

Preglednica 3.10: Prikaz soodvisnosti pri scenariju celovite prenove 2 – ŠD Mozirje 

Scenarij celovite 
prenove 2 

Daljinsko ogrevanje Električna energija 

Prihranek 
Stroški 

energentov 
po uvedbi 

ukrepa 
Investicija Enostavna 

vračilna doba 
Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

% kWh/a kWh/a % kWh/a kWh/a EUR/a EUR/a EUR leta 
Obstoječe stanje / / 134.723 / / 48.336 / 17.456,84 / / 

Meh. prezračevanje z 
rekuperacijo  15,1% 20.300 114.423 -18,2% -8.800 57.136 728,55 16.728,29 105.000,00 >50 

Vgradnja novega kotla 
na lesno biomaso v 
kotlovnici 

0,0% 0 114.423 0,0% 0 57.136 5.160,47 11.567,82 35.000,00 6,8 

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 

6,2% 7.091 107.332 0,0% 0 57.136 298,18 11.269,64 4.800,00 16,1 

Prenova razsvetljave 0,0% 0 107.332 14,4% 8.232 48.904 973,43 10.296,21 18.800,00 19,3 

Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

7,0% 7.513 99.819 4,0% 1.956 46.948 547,22 9.748,99 5.000,00 9,1 

Skupno 25,9% 34.904 99.819 2,9% 1.388 46.948 7.707,85 9.748,99 168.600,00 21,9 
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V nadaljevanju je predstavljena preglednica soodvisnosti ukrepov za scenarij celovite prenove 3 za objekt ŠD Mozirje. Glavni ukrepi za omenjeni 
scenarij je vzpostavitev sistema mehanskega prezračevanja z rekuperacijo in vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem. Poleg tega so 
predlagani in upoštevani ukrepi tega scenarija vgradnja centralnega nadzornega sistema, prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov in 
uvedba organizacijskih ukrepov. Pri izračunih je soodvisnost med posameznimi ukrepi upoštevana.  

Preglednica 3.11: Prikaz soodvisnosti pri scenariju celovite prenove 3 – ŠD Mozirje 

Scenarij celovite 
prenove 3 

Daljinsko ogrevanje Električna energija 

Prihranek 
Stroški 

energentov 
po uvedbi 

ukrepa 
Investicija Enostavna 

vračilna doba 
Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

Relativni 
prihranek 
energenta 

Prihranek 
energenta 

Poraba 
energenta 
po uvedbi 

ukrepa 

% kWh/a kWh/a % kWh/a kWh/a EUR/a EUR/a EUR leta 
Obstoječe stanje / / 134.723 / / 48.336 / 17.456,84 / / 

Meh. prezračevanje z 
rekuperacijo  15,1% 20.300 114.423 -18,2% -8.800 57.136 728,55 16.728,29 105.000,00 >50 

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 

6,2% 7.091 107.332 0,0% 0 57.136 617,98 16.110,31 4.800,00 7,8 

Prenova razsvetljave 0,0% 0 107.332 14,4% 8.232 48.904 973,43 15.136,88 18.800,00 19,3 

Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

7,0% 7.513 99.819 4,0% 1.956 46.948 886,05 14.250,83 5.000,00 5,6 

Vključitev TČ 
zrak/voda v obstoječi 
ogrevalni sistem 

78,0% 77.859 21.960 -56,3% -26.414 73.362 3.661,96 10.588,87 60.000,00 16,4 

Skupno 83,7% 112.763 21.960 -51,8% -25.026 73.362 6.867,97 10.588,87 193.600,00 28,2 
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Preglednica 3.12: Vrednosti kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe v PURES in v gradbeni fiziki 

obravnavanega objekta – ŠD Mozirje 

Kazalnik Obstoječe 
stanje PURES

Scenarij
celovite

obnove 1

Scenarij
celovite

obnove 2

Scenarij
celovite

obnove 3

Konstrukcije
ustrezajo zahtevam
[DA/NE]

NE / NE* NE* NE*

Koeficient specifičnih 
transmisijskih izgub
Ht' [W/m2K]

0,324 0,477 0,324 0,324 0,324

Letna potrebna
toplota na enoto
prostornine Qnh/Ve
[kWh/m3a]

6,8 5,8 5,3 5,3 5,3

Delež OVE [%] 74 25 68 67 67
*Opomba: Zahteva konstrukcijam po PURES samo konstrukcijam, ki so predvidena za menjavo, v
primeru scenarijev celovite prenove pa ukrepi na konstrukcijah ovoja niso predlagani

Zgoraj našteti ukrepi celovite energetske prenove stavb izpolnjujejo minimalne zahteve
energetske učinkovitosti stavb predpisane s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo 

energije v stavbah (PURES 2010). Da stavba izpolnjuje minimalne zahteve PURES 2010
je potrebna celovita energetska prenova.
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2 Uvodno pojasnilo 
 

2.1 Splošno 
 
Predmet obravnave so naslednji objekti Občine Mozirje (v nadaljevanju: Občine), ki 
so bili po izvedenih predhodnih analizah prepoznani kot prioritetni za izvedbo 
celovite energetske prenove. V dokumentu obravnavamo objekte:  
 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 
• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 

 
V tem dokumentu obravnavamo uporabnike objektov in soinvestitorje (Občina, ter 
ostali solastniki) in lastnike objektov kot Javne partnerje projekta.  
 
Obravnavani objekt ni vključen v kulturno dediščino, kar pomeni, da iz razloga 
varovanja kulturne dediščine pri energetskih prenovah ni bilo potrebno presojati 
kulturno-varstvenih pogojev.  
 
Dokumenti so izvedeni v skladu z dokumentom Navodila za delo posredniških 
organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, 
izdanim s strani Ministrstva za infrastrukturo za namen priprave projektov za 
pridobitev nepovratnih sredstev za projekte celovitih energetskih prenov javnih stavb 
iz naslova Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (OP 
EKP 2014–2020) na podlagi prednostne osi ''Trajnostna raba in proizvodnja energije 
in pametna omrežja'', prednostne naložbe: ''Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju'', in sicer v 
okviru specifičnega cilja prednostne naložbe Povečanje učinkovitosti rabe energije v 
javnem sektorju.  
 
Stroški energije predstavljajo pomembno finančno obveznost lastnika objektov. 
Zaradi starosti objektov in predvsem dotrajanih in potratnih energetskih sistemov, se 
raba energije in posledično stroški obratovanja objektov povečujejo. Poleg tega je 
potrebno stanje objektov presojati tudi z vidika zagotavljanja primernih delovnih 
pogojev in zanesljivosti sistemov, ki te pogoje zagotavljajo, pri tem je energetski 
sistem ključen. 
 
Z izvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije se stroške obratovanja objektov lahko 
obvladuje in tudi zelo zmanjša. Poleg tega se s pravilnim pristopom k izvajanju 
ukrepov, poleg nižjih stroškov za energijo in drugih obratovalnih stroškov kot so 
stroški vzdrževanja in upravljanja objektov, ohranja tudi vrednost objektov, 
zagotavlja učinkovito in zanesljivo obratovanje energetskih sistemov ter zagotavlja 
ugodnejšo delovno in bivalno okolje za uporabnike objektov. 
 
Zaradi slabega stanja objektov, visokih obratovalnih stroškov, neoptimalnih delovnih 
in bivalnih pogojev, kar je bilo že predhodno prepoznano pri tekočem upravljanju in 
vzdrževanju objektov ter načrtov Občine za ureditev prostorov, je Občina z 
namenom odprave prepoznane problematike, želje po ureditvi sodobnih in 
energetsko nepotratnih prostorov, prijaznih uporabnikom ter morebitnih drugih 
izboljšav pristopila k projektu celovite energetske prenove obravnavanih objektov.  
 
Občina, je edini lastnik objektov, katere tudi upravlja in sicer: 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_september_2016.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_september_2016.pdf
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• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 
• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 

 
Objekti bodo po izvedeni celoviti energetski prenovi, prenovljen v celoti, oziroma v 
delu kolikor je to skladno z izdanimi pogoji to mogoče in z vidika izkoriščanja 
ekonomskega potenciala energetske prenove to upravičeno. 
 
V okviru predmetnega dokumenta so učinki in upravičenost izvedbe projekta 
predstavljeni z vidika javnega partnerja, Občine.  
 
Občina je v začetni fazi pristopila k podrobnejši analizi energetskega stanja 
obravnavanih objektov in pripravi predlogov za izboljšavo. V letu 2020 je Občina v 
skladu s sprejeto Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove 
stavb iz oktobra 2015 in OP EKP 2014–2020 z namenom pridobitve podrobnejše in 
točnejše ocene potrebnih ukrepov naročila bolj poglobljeno analizo v okviru izdelave 
razširjenega energetskega pregleda posameznega objekta (v nadaljevanju: REP).  
 
Poleg tega je Občina naročila še izdelavo naslednje dokumentacije: 

• Razširjeni energetski pregled  –  OŠ Mozirje in ŠD Mozirje, št. projekta 

281/2020, december 2020, GE projekt d.o.o. 
 
V vhodnih dokumentih REP so bili za posamezen objekt izbrani in opredeljeni 
scenariji prenove, kot je prikazano v preglednici Tabela 1. 
 
Tabela 1: Izbran scenariji celovite prenove 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

OŠ Mozirje - 
Scenarij 3 

Strošek toplote 
po uvedbi 

ukrepa 
Strošek EE po 
uvedbi ukrepa 

Stroški 
energentov po 
uvedbi ukrepa 

Prihranek Investicija 

EUR/a EUR/a EUR/a EUR/a EUR 
Obstoječe stanje 27.870,66 12.166,91 40.037,57 / / 
Toplotna izolacija 
fasade 21.283,60 12.166,91 33.450,51 6.587,06 115.000,00 

Toplotna izolacija 
strehe/stropa proti 
podstrešju 

17.916,47 12.166,91 30.083,38 3.367,13 118.760,00 

Menjava stavbnega 
pohištva 16.068,20 12.166,91 28.235,10 1.848,28 206.500,00 

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 

15.133,51 12.166,91 27.300,42 934,68 12.000,00 

Prenova razsvetljave 15.133,51 9.559,42 24.692,93 2.607,49 35.600,00 
Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

14.074,20 9.177,05 23.251,25 1.441,68 15.000,00 

Vključitev TČ 
zrak/voda v obstoječi 
ogrevalni sistem 

3.096,27 13.765,29 16.861,56 6.389,69 71.250,00 

Skupaj 3.096,27 13.765,29 16.861,56 23.176,01 574.110,00 
 

• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

ŠD Mozirje - 
Scenarij 3 

Strošek toplote 
po uvedbi 

ukrepa 
Strošek EE po 
uvedbi ukrepa 

Stroški 
energentov po 
uvedbi ukrepa 

Prihranek Investicija 

EUR/a EUR/a EUR/a EUR/a EUR 
Obstoječe stanje 11.741,11 5.715,73 17.456,84 / / 
Meh. prezračevanje z 9.971,97 6.756,33 16.728,29 728,55 105.000,00 
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rekuperacijo  
Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 

9.353,98 6.756,33 16.110,31 617,98 4.800,00 

Prenova razsvetljave 9.353,98 5.782,90 15.136,88 973,43 18.800,00 
Centralni nadzorni 
sistem + 
Organizacijski ukrepi 

8.699,23 5.551,60 14.250,83 886,05 5.000,00 

Vključitev TČ 
zrak/voda v obstoječi 
ogrevalni sistem 

1.913,81 8.675,05 10.588,87 3.661,96 60.000,00 

Skupaj 1.913,81 8.675,05 10.588,87 6.867,97 193.600,00 
 
Na podlagi izvedene analize so bili predlagani ukrepi, katere prikazuje Tabela 2. 
 
Tabela 2: Ukrepi pri energetski sanaciji posameznih objektov 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 
št. naziv ukrepa 

1 Toplotna izolacija fasade 

2 Toplotna izolacija strehe/stropa proti podstrešju 
3 Menjava stavbnega pohištva 

4 Vgradnja TV in hidravlično uravnoteženje sistema 

5 Prenova razsvetljave 

6 Centralni nadzorni sistem + Organizacijski ukrepi 

7 Vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem 
 

• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 
št. naziv ukrepa 

1 Meh. prezračevanje z rekuperacijo  

2 Vgradnja TV in hidravlično uravnoteženje sistema 
3 Prenova razsvetljave 

4 Centralni nadzorni sistem + Organizacijski ukrepi 

5 Vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem 
 
Na podlagi dokumentov REP in pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev se je kot 
najoptimalnejša in najprimernejša oblika prenove z vidika izkoriščanja celotnega, 
ekonomsko upravičenega, varčevalnega potenciala objektov in ohranjanja vrednosti 
objektov pokazala izvedba celovite energetske prenove objektov (po dokumentih 
REP izbrana varianta). Definiral se je sklop ukrepov (Tabela 2), ki se je po presoji 
tehnične, ekonomske in okoljske izvedljivosti in upravičenosti izkazal za 
najprimernejšega in ki je tudi predmet obravnave v okviru tega dokumenta.  
 
Celovita energetska prenova je tudi pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (OP EKP 2014–
2020), s katerimi namerava Občina zapirati finančno konstrukcijo projekta. Sredstva 
se dodeljujejo na podlagi prednostne osi ''Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja'', prednostne naložbe: ''Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju'', in sicer v 
okviru specifičnega cilja prednostne naložbe Povečanje učinkovitosti rabe energije v 
javnem sektorju.  
 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 9 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

Cilji, ki jih je potrebno v okviru OP EKP 2014–2020 doseči, so prihranki končne 
energije v stavbah javnega sektorja in energetsko prenovljene površine stavb 
javnega sektorja. Za spremljanje doseganja ciljev se upoštevajo vse energetsko 
prenovljene površine. 
 
Z namenom povečanja učinka javnih sredstev, pri vlaganjih v projekte celovitih 
energetskih prenov, se v okviru OP EKP 2014–2020 uvaja model energetskega 
pogodbeništva, ki bo v projekte prenov vključil potrebna zasebna sredstva, kar je 
natančneje definirala Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske 
prenove stavb iz oktobra 2015. Iz tega razloga je Občina pristopila k preverjanju 
različnih možnosti zapiranja finančne konstrukcije projekta, tudi javno-zasebnega 
partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva. 
 
Namen izvedbe projekta celovite energetske prenove je izvedba celovite energetske 
prenove na način, ki je usklajen z navodili Ministrstva za infrastrukturo (Podrobnejše 
usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb, september 2020) 
in je tudi z vidika Občine najbolj upravičen. 
 
Občina je v letih 2020 izdelala naslednjo dokumentacijo: 

• Razširjeni energetski pregled  –  OŠ Mozirje in ŠD Mozirje, št. projekta 

281/2020, december 2020, GE projekt d.o.o. 
 

2.2 Pojasnilo poteka aktivnosti 
 
Občina je z namenom presoje stanja objekta z vidika usmeritve Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v 
nadaljevanju: OP EKP 2014-2020), Akcijskega načrta AN-URE 2020 (v 
nadaljevanju: AN-URE 2020), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb iz oktobra 2015 glede obveznosti izvedbe celovitih 
energetskih prenov stavb javne uprave pristopila podrobnejši analizi stanja in 
primernosti objekta za celovito energetsko prenovo. Leta 2020 je izdelala 
podrobnejši pregled energetske potratnosti objekta. 
 
Podrobnejša navodila glede upravičenih ukrepov je v Priročniku upravičenih 
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (5. sprememba, 
oktober 2020) izdalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo.  
 
Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta je posledično v okviru 
naloge prevzel aktualno stanje posameznega objekta in predloge ter ocene za 
izboljšave po zadnjih aktualnih dokumentih. Ta dokumentacija predstavlja tudi 
vhodni vir podatkov za izdelavo tega dokumenta.  
 
V okviru razlogov za nadaljevanje investicijske namere glede energetske prenove 
objekta, ki jo je Občina pričela v letu 2020, so bili tudi sprejeti dokumenti glede 
energetskih prenov objektov, in sicer predvsem AN-URE 2020 iz maja 2015 in 
kasneje tudi Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. 
Eno izmed ključnih dejstev je namreč tudi izpolnjevanje obveznosti AN-URE 2020 
glede sanacije tlorisne površine stavb javne uprave kot to izhaja iz Direktive 
2012/27/EU o energetski učinkovitosti. 
 
Obveznosti AN-URE 2020 in v nadaljevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje 
naložb energetske prenove stavb (oktober 2015) narekujejo celovito sanacijo 
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objektov za izpolnitev cilja sanacije skupne tlorisne površine stavb javne uprave, 
zato se v tem dokumentu obdeluje variante celovite sanacije, ob upoštevanju 
morebitnih kulturnovarstvenih omejitev, ki se jim daje prednost pred delnimi 
sanacijami objektov, kljub temu, da bi se delna sanacija morda izkazala kot finančno 
in ekonomsko bolj upravičena. 
 
Na podlagi predhodno izdelane dokumentacije oziroma strokovnih podlag so bili za 
obravnavane objekte predlagani sanacijski ukrepi na področju gradbenega ovoja ter 
strojnih in elektro instalacij. Poleg ocen investicijskih vrednosti, so v dokumentaciji 
prikazani tudi učinki prihranka energije in stroškov ter učinki zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov v okolje. Zaradi navedene obveznosti celovite energetske 
prenove v predhodnem odstavku, se v tem dokumentu presoja zgolj tehnična 
varianta sklopa predlaganih ukrepov, v smislu celovite energetske prenove objektov. 
Obravnavane variante za posamezen objekt so bile s strani izdelovalcev strokovnih 
podlag z upoštevanjem Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 
prenove stavb, prepoznane kot izvedljive in najbolj upravičene z vidika celovite 
energetske prenove za objekte. 
 
Skladno z dokumentom Določitev operacije celovite energetske prenove, ki je bil 
izdelan z namenom preveritve predlaganih ukrepov v dokumentih REP in posledično 
projektne celovitosti, upravičenosti stroškov projekta, nujnosti izvedbe dodatnih 
ukrepov in finančne upravičenosti ukrepov in prenov obravnavanih objektov, se je 
zaključilo, da je z namenom pridobitve nepovratnih sredstev, izvedbo prenove 
objektov in možnosti zapiranja finančne konstrukcije z zasebnim kapitalom, 
potrebno obravnavati prenove objektov z ukrepi, ki so bili na podlagi izdelanih REP 
tudi izbrani.  
 
Na tem mestu je potrebno omeniti tudi objavo Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 27/2016), ki med 
drugim spreminja splošno diskontno stopnjo za RS, in sicer s 7 na 4 %, določa pa 
tudi ekonomsko diskontno stopnjo, ki je 5 %. Poleg tega je Projektna pisarna za 
energetsko prenovo stavb v okviru Ministrstva za infrastrukturo v februarju 2016 
pričela z izdajo navodil za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na 
podlagi OP EKP 2014-2020, in sicer:  

• Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, 
• Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 

energetske prenove stavb javnega sektorja, 
• Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove 

stavb javnega sektorja, 
• Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 

sektorja, 
 
ki postavljajo okvire ter dodatne podlage in pogoje za pripravo projektov celovitih 
energetskih prenov za pridobitev nepovratnih sredstev v okviru prednostne osi 
''Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja'', prednostne naložbe: 
''Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v 
stanovanjskem sektorju'', specifičnega cilja prednostne naložbe Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. 
 
Na tem mestu izpostavljamo zgolj ključne podlage in pogoje. V okviru upravičenih 
stroškov so upravičeni določeni ukrepi, ki v pretekli finančni perspektivi niso bili 
obravnavani kot upravičeni, določena je maksimalna stopnja podpore projektov na 
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49 % upravičenih stroškov operacije, ki pa je odvisna od izračuna finančne vrzeli 
operacije, pri kateri se prihranki operativnih stroškov obravnavajo kot prihodki 
operacije. Torej če je vrzel manjša od 49 %, je podpora enaka vrzeli, sicer pa je 49 
%.  
 
Zaradi spremenjene EU zakonodaje, to je na podlagi Uredbe (EU, Eurotom) 
2018/1046, izračun finančne vrzeli za obravnavan projekt ni več potreben, saj 
operacija ne ustvarja drugih prihodkov, ki izhajajo iz prihrankov oziroma izvajanja 
ukrepov za energetsko učinkovitost zaradi izvedbe energetske prenove stavb. V tem 
primeru se privzame, da znaša finančna vrzel 100 %, posledično smo privzeli 
maksimalno stopnjo nepovratne spodbude, določeno v dokumentu v višini 49 % 
upravičenih stroškov operacije. 
 
Omeniti je potrebno tudi določene razjasnitve obravnave projektov po principu 
javno-zasebnega partnerstva, modelu energetskega pogodbeništva, in sicer 
predvsem z vidika problematike dolga in deficita javnega partnerja pri izpeljavi 
projektov, vidika kriterija 50 % s strani EUROSTAT-a, javnega interesa pri 
energetskih prenovah, amortizacije zasebnika, prevladujočega namena in izbora 
koncesije. V vseh vprašanjih so bili s strani nosilca predpisov in navodil Ministrstva 
za infrastrukturo podani okvirji oz. določene predpostavke, in sicer zlasti:  

• da zasebni partner, ob ustrezni ureditvi medsebojnih razmerij v okviru JZP, 
davek na dodano vrednost (DDV) na izvedene ukrepe energetske sanacije 
poračuna, 

• možnost ureditve tveganj v JZP na način, da večino tveganj nosi zasebni 
partner, 

• »namen« kot ključni kriterij za odločitev glede vrste koncesije in s tem 
odločitev za koncesijo storitve, 

• EUROSTAT pravilo glede kriterija 50 % relevanten zgolj za namen statistike 
in poročanja. 
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3 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta 

 

3.1 Namen in cilji investicije 
 
Občina je k investiciji pristopila z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 
oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja 
objekta v upravljanju Občine z izvedbo celovite energetske prenove objekta na 
način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske 
prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen 
energetske prenove objektov javne uprave, z vidika Občine najbolj upravičen. 
Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanja stroškov energije v objektu. 
 
Poleg prej navedenih ciljev investicija zasleduje tudi cilje zagotavljanja izboljšanih, 
primernejših delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja sistemov, ki se nanašajo na 
investicijo. Te cilje lahko opredelimo kot konkretne operativne cilje investicijskega 
projekta v naslednji obliki: 

• celovita energetska prenova objekta (zamenjava stavbnega pohištva, 

toplotna izolacija zunanjih sten, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava 

primarnega energetskega sistema in energenta), 
• zmanjšanje toplotnih izgub objektov in zmanjšanje porabe primarne energije, 
• nižji stroške rabe energije, 
• izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema, 
• izboljšanje delovnih pogojev z vidika mikroklimatskih pogojev. 

 
Z izpolnitvijo navedenih ciljev se pričakujejo naslednji rezultati: 

• nižja potreba po koristni energiji v objektu, 
• prihranek primarne energije glede najmanj tretjine obstoječe porabe, 
• celovito energetsko prenovljene površine stavb v lasti in rabi javnega 

sektorja, 
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
• povišanje temperaturnega ugodja v prostorih. 

 
 

3.2 Spisek strokovnih podlag 
 
Pred izdelavo dokumenta DIIP so bile izdelane naslednje strokovne podlage: 

• Razširjeni energetski pregled  –  OŠ Mozirje in ŠD Mozirje, št. projekta 

281/2020, december 2020, GE projekt d.o.o. 
 

Izdelovalec dokumenta DIIP energetske sanacije objektov Občine je v okviru naloge 
prevzel stanje posameznega objekta in predlog za izboljšave po zadnjih aktualnih 
dokumentih oziroma strokovnih podlagah. Zgoraj navedena dokumentacija 
predstavlja tudi vhodni vir podatkov za izdelavo tega dokumenta. 
 
 

3.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne 
variante 
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V dokumentu DIIP je obravnavana varianta tehnične rešitve celovite energetske 
prenove posameznega objekta, ki vključuje ukrepe predlagane in utemeljene s 
strani izdelovalcev strokovnih podlag iz predhodne točke. Različnih variant tehničnih 
rešitev, torej drugih kombinacij ukrepov v okviru celovite energetske prenove, v DIIP 
nismo obravnavali, saj je bil najoptimalnejši sklop ukrepov presojan in utemeljen v 
omenjenih predhodno izdelanih strokovnih podlagah. 
 
V dokumentu torej obravnavamo variante izvedbe investicije z vidika možnosti 
zapiranja finančne konstrukcije z lastnimi sredstvi, nepovratnimi sredstvi 
Kohezijskega sklada in sredstvi zasebnega partnerja po modelu javno-zasebnega 
partnerstva, za obravnavane posamezne objekte Občine. 
 
Obravnavane so bile naslednje variante: 

1. Varianta 1: Brez investicije, 
2. Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, s 

spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 
evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15  % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
3. Varianta 3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike). 
 
Zaradi spremenjene EU zakonodaje, to je na podlagi Uredbe (EU, Eurotom) 
2018/1046, izračun finančne vrzeli za obravnavan projekt ni več potreben, saj 
operacija ne ustvarja drugih prihodkov, ki izhajajo iz prihrankov oziroma izvajanja 
ukrepov za energetsko učinkovitost zaradi izvedbe energetske prenove stavb. V tem 
primeru se privzame, da znaša finančna vrzel 100 %, posledično smo privzeli 
maksimalno stopnjo nepovratne spodbude določeno v dokumentu v višini 49 % 
upravičenih stroškov operacije. 
 
Finančna vrzel je količnik najvišjih upravičenih izdatkov projekta in diskontiranih 
investicijskih stroškov. Pri tem so najvišji upravičeni izdatki določeni kot razlika 
diskontiranih investicijskih stroškov in diskontiranih neto prihodkov projekta (razlika 
vsote diskontiranih prihodkov in preostanka vrednosti in diskontiranih operativnih 
stroškov). 
 
V prilogah 1, 2 in 3 so predstavljeni izračuni in ugotovitve posameznih variant. V 
nadaljevanju pa podajamo izbrano varianto za objekte: 
 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
 
Analiza upravičenosti izkazuje upravičenost izvedbe investicije po principu javno-
zasebnega partnerstva v katero so vključena sredstva evropske kohezijske politike. 
Podrobnejši izračuni in utemeljitev izbrane variante so podani v nadaljevanju, pred 
tem pa na tem mestu navaja preglednica Tabela 3 še nekatere prednosti in slabosti 
obravnavanih variant. 
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Tabela 3: Prednosti in slabosti obravnavanih variant 

Varianta Prednosti Slabosti 

Varianta 1: 
Brez investicije 
 

/ Objekt ostane energetsko 
neučinkovit, ni prihranka 
energije in sredstev, 
nedoseganje obveznosti 
prenove javnega sektorja. 

Varianta 2: 
Izvedba sanacije po 
principu javno-zasebnega 
partnerstva s spodbudo 
Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 
vključena sredstva 
evropske kohezijske 
politike v višini 49  % 
upravičenih stroškov 
operacije (od tega 85  % 
EU sredstev in 15  % 
slovenske soudeležbe 
kohezijske politike) 
 
 
 

Celovita energetska sanacija 
objekta in s tem povečanje 
njegove energetske 
učinkovitosti, prihranek energije 
in zmanjšanje izdatkov za 
oskrbo z energijo, prispevek k 
obveznosti prenove javnih 
stavb, zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov, varstvo 
okolja, družbene koristi – 
pozitiven vpliv na povečanje 
zaposlenosti, razvijanje trga 
ponudnikov energetskega 
pogodbeništva, Večino tveganj v 
skladu s pogodbo nosi zasebni 
partner. 

Tveganja povezana z 
določitvijo pravilnih 
referenčnih izhodišč, 
tveganja povezana z 
zagotavljanjem obveznosti 
povpraševanja, tveganja 
povezana s fleksibilnostjo 
spreminjanja pogojev in 
uporabe objekta v 
pogodbeni dobi. 
 

Varianta 3: 
Izvedba z lastnimi sredstvi 
občine (JN) 
 

Celovita energetska sanacija 
objekta in s tem povečanje 
njegove energetske 
učinkovitosti, prihranek energije 
in zmanjšanje izdatkov za 
oskrbo z energijo, prispevek k 
obveznosti prenove stavb 
javnega sektorja, zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov, 
varstvo okolja, družbene koristi 
– pozitiven vpliv na povečanje 
zaposlenosti tudi preko izvedbe 
z JN.  
Manjša tveganja v zvezi s 
postopki, ki bi potekali po 
običajnem, javno-naročniškem 
principu.  
Naročnik po izvedbi sanacije 
sam participira na celotnih 
učinkih projekta, predvsem na 
prihrankih stroškov energije.  
 

Vsa tveganja na strani 
naročnika oziroma 
investitorja, predvsem 
tveganje ustreznosti 
tehnične rešitve, dejanskih 
prihrankov po izvedbi 
investicije ter nepredvidenih 
izrednih vzdrževalnih 
posegov. Pri tem tudi 
tveganje neustreznega 
upravljanja in vzdrževanja 
naprav. 
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3.4 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne 
konstrukcije 

 
Investicija v energetsko sanacijo posameznega objekta Občine obsega izvedbo 
ukrepov tako na ovoju posameznega objekta kot na energetskih sistemih, ki 
vključujejo ukrepe, katere opredeljujemo v preglednici Tabela 2.  
 
V nadaljevanju so v preglednici Tabela 4 predstavljeni ukrepi v okviru celovite 
energetske prenove objektov z ocenami investicijskih stroškov v stalnih cenah, v 
preglednici Tabela 5 tudi v tekočih. Javni partner v projektu participira skladno 
pripadajočim lastniškim deležem (100 odstotkov) v objektu. 
 
Ocene posameznih investicij so bile zajete v vhodni dokumentaciji tega dokumenta.  
 
Tabela 4: Ocena vrednosti investicije obravnavanih ukrepov po stalnih cenah1 

št. naziv ukrepa 
leto 
2020 leto 2021 SKUPAJ DDV 22% 

SKUPAJ z 
DDV 

SKUPAJ 
U.S. 

1 

Pripravljalne 
in 
spremljevalne 
storitve 6.500,00 139.730,48 146.230,48 26.138,70 172.369,17 146.230,48 

1.1 OŠ Mozirje 3.965,00 105.389,29 109.354,29 19.547,08 128.901,36 109.354,29 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 3.965,00 78.050,71 82.015,71 18.043,46 100.059,17 82.015,71 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 20.503,93 20.503,93 0,00 20.503,93 20.503,93 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 6.834,64 6.834,64 1.503,62 8.338,26 6.834,64 

1.2 ŠD Mozirje 2.535,00 34.341,19 36.876,19 6.591,62 43.467,81 36.876,19 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 2.535,00 25.122,14 27.657,14 6.084,57 33.741,71 27.657,14 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 6.914,29 6.914,29 0,00 6.914,29 6.914,29 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 2.304,76 2.304,76 507,05 2.811,81 2.304,76 

2 

Gradbena, 
obrtniška in 
inštalacijska 
dela (GOI) 0,00 767.710,00 767.710,00 168.896,20 936.606,20 767.710,00 

2.1 OŠ Mozirje 0,00 574.110,00 574.110,00 126.304,20 700.414,20 574.110,00 

  
Toplotna 
izolacija fasade 0,00 115.000,00 115.000,00       

  

Toplotna 
izolacija 
strehe/stropa 
proti podstrešju 0,00 118.760,00 118.760,00       

  

Menjava 
stavbnega 
pohištva 0,00 206.500,00 206.500,00       

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 12.000,00 12.000,00       

 
1Zaradi zaokroževanja lahko prihaja do razlik za 0,01 EUR 
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Prenova 
razsvetljave 0,00 35.600,00 35.600,00       

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 15.000,00 15.000,00       

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 71.250,00 71.250,00       

2.2 ŠD Mozirje 0,00 193.600,00 193.600,00 42.592,00 236.192,00 193.600,00 

  

Meh. 
prezračevanje z 
rekuperacijo  0,00 105.000,00 105.000,00       

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 4.800,00 4.800,00       

  
Prenova 
razsvetljave 0,00 18.800,00 18.800,00       

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 5.000,00 5.000,00       

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 60.000,00 60.000,00       

  
Skupaj brez 
DDV 6.500,00 907.440,48 913.940,48 195.034,90 1.108.975,37 913.940,48 

  DDV 22% 1.430,00 193.604,90 195.034,90    

  
SKUPAJ Z 
22% DDV 7.930,00 1.101.045,37 1.108.975,37   

 

 
Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah je prikazana v nadaljevanju, pri tem 
pojasnjujemo, da je preračun stalnih cen v tekoče cene narejen skladno z 
dokumentom Jesenska napoved gospodarskih gibanj (UMAR, september 2020), ki 
napoveduje za leto 2021 1,6 % stopnjo inflacije. 
 
Tabela 5: Ocena vrednosti investicije obravnavanih ukrepov po tekočih cenah2 

št. naziv ukrepa 
leto 
2020 leto 2021 SKUPAJ DDV 22% 

SKUPAJ z 
DDV 

SKUPAJ 
U.S. 

1 

Pripravljalne in 
spremljevalne 
storitve 6.500,00 141.966,16 148.466,16 26.534,04 175.000,20 148.466,16 

1.1 OŠ Mozirje 3.965,00 107.075,51 111.040,51 19.845,88 130.886,39 111.040,51 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 3.965,00 79.299,53 83.264,53 18.318,20 101.582,72 83.264,53 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 20.831,99 20.831,99 0,00 20.831,99 20.831,99 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 6.944,00 6.944,00 1.527,68 8.471,68 6.944,00 

1.2 ŠD Mozirje 2.535,00 34.890,65 37.425,65 6.688,16 44.113,81 37.425,65 

  
Stroški 
svetovalnega 2.535,00 25.524,10 28.059,10 6.173,00 34.232,10 28.059,10 

 
2Zaradi zaokroževanja lahko prihaja do razlik za 0,01 EUR 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 17 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

inženiringa 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 7.024,91 7.024,91 0,00 7.024,91 7.024,91 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 2.341,64 2.341,64 515,16 2.856,80 2.341,64 

2 

Gradbena, 
obrtniška in 
inštalacijska 
dela (GOI) 0,00 779.993,36 779.993,36 171.598,54 951.591,90 779.993,36 

2.1 OŠ Mozirje 0,00 583.295,76 583.295,76 128.325,07 711.620,83 583.295,76 

  
Toplotna 
izolacija fasade 0,00 116.840,00 116.840,00       

  

Toplotna 
izolacija 
strehe/stropa 
proti podstrešju 0,00 120.660,16 120.660,16       

  

Menjava 
stavbnega 
pohištva 0,00 209.804,00 209.804,00       

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 12.192,00 12.192,00       

  
Prenova 
razsvetljave 0,00 36.169,60 36.169,60       

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 15.240,00 15.240,00       

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 72.390,00 72.390,00       

2.2 ŠD Mozirje 0,00 196.697,60 196.697,60 43.273,47 239.971,07 196.697,60 

  

Meh. 
prezračevanje z 
rekuperacijo  0,00 106.680,00 106.680,00      

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 4.876,80 4.876,80      

  
Prenova 
razsvetljave 0,00 19.100,80 19.100,80      

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 5.080,00 5.080,00      

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 60.960,00 60.960,00      

  
Skupaj brez 
DDV 6.500,00 921.959,52 928.459,52 198.132,58 1.126.592,10 928.459,52 

  DDV 22% 1.430,00 196.702,58 198.132,58    

  
SKUPAJ Z 
22% DDV 7.930,00 1.118.662,10 1.126.592,10   

 

 
Po analizi smiselnosti vključitve JZP v model izvedbe investicije oziroma izvedbe po 
modelu energetskega pogodbeništva v tem dokumentu ugotavljamo, da Občina ne 
razpolaga z zadostnimi sredstvi za izvedbo projekta v lastni režiji, je pa projekt 
potencialno zanimiv za zasebnike ter posledično izvedljiv po modelu JZP, kar 
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podrobneje predstavljamo v nadaljevanju dokumenta. Na tem mestu pa posledično 
prikazujemo finančno konstrukcijo projekta z vključitvijo zasebnega partnerja, in 
sicer po modelu koncesije storitev, prenos lastninske pravice po principu BOT 
(zgradi-upravljaj-prenesi), enotirni model pogodbeništva.  
 
Vsi stroški projekta so skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja, ki ga je v okviru Navodil za izvajanje 
operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 izdalo 
Ministrstvo za infrastrukturo, obravnavani kot upravičeni stroški.  
 
V predmetnem dokumentu se sklicevanje na participacijo upravičenca v projektu 
vselej nanaša zgolj na participacijo v lastniškem deležu v posameznih objektih.  
 
Z izjemo sredstev za izvedbo pripravljanjih in spremljevalnih storitev, ki jih zagotavlja 
Občina sama s podporo nepovratnih EU sredstev, so investicijska sredstva za 
izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI) v zgornjem primeru v večini 
zasebna, saj je namen, da Občina participira v smislu minimalnih spodbud, ki še 
omogočajo, da se določeno vlaganje v javni projekt izvede kot javno zasebno 
partnerstvo. Finančna konstrukcija ukrepov je za izbrano varianto predstavljena v 
nadaljevanju. Dodatno pa pojasnjujemo, da je predmet pogodbeništva ter pogodbe 
med javnim in zasebnim partnerjem pri projektu celovite energetske prenove GOI 
del projekta, ki je tudi v prikazu ocene investicije prikazan ločeno, pripravljalne in 
spremljevalne storitve pa Občina naroča z javnimi naročili skladno z Zakonom o 
javnem naročanju. Posledično so tudi viri financiranja prikazani ločeno za oba 
sklopa, torej pripravljalne in svetovalne storitve ter GOI dela. 
 
Za namen presoje upravičenosti izvedbe projekta JZP, se analizira zgolj del 
projekta, ki je lahko predmet razmerja med javnim in zasebnim partnerjem, to je 
sklop GOI del, ki je v spodnji tabeli tudi ločeno prikazan. 
 
Tabela 6: Struktura in viri financiranja po stalnih cenah3 za izbrano varianto 

št. 
Vir 

financiranja/leto leto 2020 leto 2021 Skupaj 22% DDV Skupaj z DDV 

delež vira 
v % na 

podprojekt 

delež 
vira v 
% na 

celoten 
projekt 

A 

Pripravljalne 
in 
spremljevalne 
storitve               

1 

Nepovratna 
sredstva 
(1.1+1.2) 3.185,00 68.467,93 71.652,93 12.807,96 84.460,90 49,00% 7,84% 

1.1 

Sredstva iz OP 
EKP 2014-2020 
(kohezijski sklad)  2.707,25 58.197,74 60.904,99 10.886,77 71.791,76 41,65% 6,66% 

1.2 

Obvezni 
nacionalni 
prispevek 477,75 10.270,19 10.747,94 1.921,19 12.669,13 7,35% 1,18% 

2 
Lastna sredstva 
javnega subjekta 3.315,00 71.262,54 74.577,54 13.330,74 87.908,28 51,00% 8,16% 

2.1  Občina Mozirje  3.315,00 71.262,54 74.577,54 13.330,74 87.908,28 51,00% 8,16% 

 
3Zaradi zaokroževanja lahko pride do razlik 0,01 EUR 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/puseps_september2016.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/puseps_september2016.pdf
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  OŠ Mozirje 2.022,15 53.748,54 55.770,69 9.969,01 65.739,70     

  ŠD Mozirje 1.292,85 17.514,01 18.806,86 3.361,73 22.168,58     

  
SKUPAJ BREZ 
DDV (1+2) 6.500,00 139.730,48 146.230,48 26.138,70 172.369,17 100% 16,00% 

  22% DDV 1.430,00 24.708,70 26.138,70         

  SKUPAJ Z DDV 7.930,00 164.439,17 172.369,17         

C 

Gradbena, 
obrtniška in 
inštalacijska 
dela (GOI) - 
JZP               

1 

Nepovratna 
sredstva 
(1.1+1.2) 0,00 376.177,90 376.177,90 82.759,14 458.937,04 49,00% 41,16% 

1.1 

Sredstva iz OP 
EKP 2014-2020 
(kohezijski sklad)  0,00 319.751,22 319.751,22 70.345,27 390.096,48 41,65% 34,99% 

1.2 

Obvezni 
nacionalni 
prispevek 0,00 56.426,69 56.426,69 12.413,87 68.840,56 7,35% 6,17% 

2 
Lastna sredstva 
javnega subjekta 0,00 6.909,39 6.909,39 1.520,07 8.429,46 0,90% 0,76% 

2.1 Občina Mozirje 0,00 6.909,39 6.909,39 1.520,07 8.429,46 0,90% 0,76% 

  OŠ Mozirje 0,00 5.166,99 5.166,99 1.520,07 6.687,06 0,71%   

  ŠD Mozirje 0,00 1.742,40 1.742,40 0,00 1.742,40 0,19% 0,19% 

3 

Sredstva 
zasebnega 
kapitala (Zasebni 
partner - JZP) 0,00 384.622,71 384.622,71 84.617,00 469.239,71 50,10% 42,08% 

  OŠ Mozirje 0,00 287.629,11 287.629,11 63.278,40 350.907,51     

  ŠD Mozirje 0,00 96.993,60 96.993,60 21.338,59 118.332,19     

  
SKUPAJ BREZ 
DDV (1+2+3) 0,00 767.710,00 767.710,00 168.896,20 936.606,20 100,00% 84,00% 

 22% DDV 0,00 168.896,20 168.896,20         

 SKUPAJ z DDV 0,00 936.606,20 936.606,20         

         

 

SKUPAJ BREZ 
DDV (A+B) 6.500,00 907.440,48 913.940,48 195.034,90 1.108.975,37   100% 

 22% DDV 1.430,00 193.604,90 195.034,90         

 SKUPAJ z DDV 7.930,00 1.101.045,37 1.108.975,37         

 
Tabela 7: Finančna konstrukcija po tekočih cenah4 za izbrano varianto 

FINANČNA KONSTRUKCIJA leto 2020 leto 2021 Brez DDV DDV Skupaj 

Nepovratna sredstva (1.1+1.2) 3.185,00 451.760,17 454.945,17   454.945,17 

 Sredstva iz OP EKP 2014-
2020 (kohezijski sklad)   2.707,25 383.996,14 386.703,39   386.703,39 

 Obvezni nacionalni prispevek  477,75 67.764,03 68.241,78   68.241,78 

Lastna sredstva javnega 
subjekta 3.315,00 79.422,68 82.737,68 26.534,04 109.271,72 

 Občina Mozirje  3.315,00 79.422,68 82.737,68 26.534,04 109.271,72 

Sredstva zasebnega kapitala 
(Zasebni partner - JZP) 0,00 390.776,67 

                             
390.776,67        390.776,67 

Skupaj 6.500,00 921.959,52 928.459,52 26.534,04 954.993,56 

 
4Zaradi zaokroževanja lahko pride do razlik 0,01 EUR 
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Omenili smo, da so GOI dela predmet pogodbe javno-zasebnega partnerstva in 
sicer po modelu koncesije storitev, prenos lastninske pravice po principu BOT 
(zgradi-upravljaj-prenesi), enotirni model pogodbeništva. Model sicer podrobneje 
opisujemo v nadaljevanju dokumenta, na tem mestu zgolj pojasnjujemo, da je 
investitor zasebni partner, posledično predpostavljamo, da si DDV poračunava in ga 
zato v primeru izvedbe GOI del ne obravnavamo kot strošek operacije, ga pa 
informativno prikazujemo v zgornji tabeli. 
 
Projekt bo prejel nepovratna evropska sredstva iz Kohezijskega sklada, in sicer v 
naslednjem okviru: 
 
PO4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 

PN4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 
energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z 
javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju: 

- specifični cilj 1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju 
 
Pri evropskih sredstvih je potrebno upoštevati maksimalno višino 49 % upravičenih 
stroškov projekta oz. operacije (EU sredstva 85 % in sredstva slovenske soudeležbe 
15 %). 
 
Poleg kohezijskih sredstev se bo financiranje projekta kot navedeno zagotavljalo 
tudi iz sredstev zasebnega partnerja ter s sredstvi Občine. Iz lastnih sredstev se 
bodo pokrivali tudi morebitni, v tej fazi ocene projekta, nepredvideni neupravičeni 
stroški. 
 

3.5 Zbirni prikaz rezultatov izračunov in utemeljitev upravičenosti 
investicijskega projekta 

 
Na podlagi zgornjih izhodišč smo izdelali oceno upravičenosti vseh variant 
posameznih objektov Občine in izbrali najprimernejšo oziroma najbolj upravičeno 
optimalno varianto. Varianta brez investicije ni sprejemljiva, saj so ukrepi nujno 
potrebni, zaključek o nujnosti pa utemeljujemo z nujnostjo ureditve neprimernih 
delovnih pogojev ter ustavitev propadanja objekta, ter uporabe objekta, saj bo objekt 
v nasprotnem primeru v bodoče neprimeren za izvajanje dejavnosti. Ker Občina 
nima nadomestnih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti tudi analiza 
upravičenosti variante brez investicije v predmetni objekt in selitev v nadomestne 
kapacitete ni izvedljiva.  
 
Upravičenost investicijskega projekta smo analizirali z izračunom finančnih in 
ekonomskih kazalnikov in sicer notranje stopnje donosa, neto sedanje vrednosti in 
izračun relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo 
upoštevali metodo diskontiranja (DCF). 
 
V okviru dokumenta smo preučevali možnost izvedbe projekta po modelu JZP v 
kombinaciji z nepovratnimi sredstvi ter preverjali upravičenost takšne izvedbe 
napram izvedbi v lastni režiji, z lastnimi sredstvi. 
 
Skupna investicijska vrednost projekta z izvedbo z lastnimi sredstvi znaša 
913.940,48 EUR brez DDV oziroma 1.108.975,37  EUR z DDV v stalnih cenah in 
928.459,52 EUR brez DDV oziroma 1.126.592,10 EUR z DDV v tekočih cenah.  
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V primeru izvedbe po modelu JZP je DDV od dela stroškov, ki jih sofinancira 
zasebni partner, povračljiv, zato se skupna investicijska vrednost projekta razlikuje, 
in sicer znaša 913.940,48 EUR brez DDV oziroma 940.079,17  EUR z DDV v stalnih 
cenah in 928.459,52 EUR brez DDV oziroma 954.993,56 EUR z DDV v tekočih 
cenah.  
 
V prilogi 1, 2 in 3 so predstavljeni podrobnejši izračuni in ugotovitve posameznih 
variant. V nadaljevanju pa podajamo izbrano varianto za objekte: 
 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
 
V preglednici Tabela 8 so podani glavni finančni in ekonomski kazalci na ravni 
posameznega objekta in skupne operacije za varianto izvedbe ukrepov po principu 
javno-zasebnega partnerstva, posebej z vidika javnega in zasebnega partnerja.  
 
Tabela 8: Glavni finančni in ekonomski kazalci 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo 

EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,13% 1,33% 3,75% 4,93% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -393.084,56 -70.993,01 -2.052,66 -1.349,45 

Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,58 -0,20 -0,03 0,00 

Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 34,69 17,69 218,78 10,43 

Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,12% 5,58% 19,52%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -303.795,76 15.246,76 100.630,83  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,44 0,04 1,65  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,92 12,20 5,70  

 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 22 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 
sredstvi 

brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,85% 0,33% 3,76% 5,65% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -141.210,17 -32.572,66 -665,69 4.122,05 

Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,61 -0,28 -0,03 0,04 

Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 39,48 20,13 208,41 9,94 

Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,13% 5,56% 22,87%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -102.656,60 4.958,10 41.617,39  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,45 0,04 2,03  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,96 12,22 4,74  

 
 

• Skupna operacija (vključeni vsi objekti) 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 
sredstvi 

brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 

JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,31% 1,08% 3,75% 5,11% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -534.294,73 -103.565,66 -2.718,35 2.772,60 

Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,58 -0,22 -0,03 0,01 

Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 35,79 18,25 216,07 10,30 
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Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,12% 5,58% 20,37%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -406.452,36 20.204,38 142.248,22  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,44 0,04 1,75  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,93 12,20 5,42  

 
Na podlagi izvedene finančne in ekonomske analize in primerjave variant 
posameznih načinov financiranja in izvedbe projekta zaključimo, da z vidika Občine 
finančni kazalniki za varianto z lastnimi sredstvi s subvencijo EU ne izkazujejo 
finančne upravičenosti izvedbe. Pri varianti izvedbe projekta po modelu JZP so 
finančni kazalniki z vidika upravičenosti Občine tudi pod mejnimi vrednostmi 
upravičenosti, vendar v primerjavi z ostalimi variantami najmanj neugodni. Iz 
finančnega vidika tako projekt za Občino ni upravičen. Pri izvedbi po modelu JZP je 
tudi za zasebnika priporočena stopnja donosnosti pod mejno določeno v navodilih 
MZI, natančneje v dokumentu Navodila za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (F-IRR,mejna = 7 
%). Dodatne uskladitve v rešitvi, ki bodo pripomogle  k doseganju ustrezne stopnje 
donosnosti zasebnika za vstop v projekt, bodo mogoče v okviru izvedenega razpisa 
JZP z izborom zasebnika (konkurenčni dialog).  
 
Vendar je potrebno pri tem izpostaviti, da gre v tem primeru za projekt vlaganja v 
infrastrukturo javnega značaja, ki ima širše družbene učinke, tako ima projekt širši 
družbeni pomen. Projekt bo tako prispeval k več družbenim učinkom in imel več 
družbenih koristi, posledično zgolj vidik finančnih kazalnikov ni najbolj primeren za 
odločanje o upravičenosti projekta. 
 
Vključitev širših družbenih koristi v analizo upravičenosti pa izkazuje pozitivne 
vrednosti, in sicer najvišje za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega 
partnerstva.  
 
Ugotovitve ekonomske analize izkazujejo upravičenost izvedbe variante: 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
s spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena 
sredstva evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih 
stroškov operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske 
soudeležbe kohezijske politike), 

 
in sicer z vidika širših družbenih koristi. Poleg tega pa za predmetno varianto 
finančna analiza izkazuje večjo upravičenost izvedbe projekta v primerjavi z 
varianto izvedbe sanacije z lastnimi sredstvi. Sedanja letna poraba energije 
pred izvedbo ukrepov, predvideni letni prihranek energije po izvedenih 
ukrepih in predvidena nova poraba energije in energentov po izvedenih 
ukrepih so razvidni iz tabele v zaključku dokumenta. 
 
Predvidena je izvedba naslednjih ukrepov, katere prikazuje Tabela 9. 
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Tabela 9: Ukrepi pri energetski sanaciji posameznih objektov 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 
št. naziv ukrepa 

1 Toplotna izolacija fasade 

2 Toplotna izolacija strehe/stropa proti podstrešju 
3 Menjava stavbnega pohištva 

4 Vgradnja TV in hidravlično uravnoteženje sistema 

5 Prenova razsvetljave 

6 Centralni nadzorni sistem + Organizacijski ukrepi 

7 Vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem 
 

• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 
št. naziv ukrepa 

1 Meh. prezračevanje z rekuperacijo  

2 Vgradnja TV in hidravlično uravnoteženje sistema 
3 Prenova razsvetljave 

4 Centralni nadzorni sistem + Organizacijski ukrepi 

5 Vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem 
 
 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 25 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

4 Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero 
 
Predmet obravnave so naslednji objekti Občine Mozirje, ki so bili po izvedenih 
predhodnih analizah prepoznani kot prioritetni za izvedbo celovite energetske 
prenove. V dokumentu obravnavamo objekte:  
 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 
• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 

 
Zaradi starosti posameznega objekta in predvsem dotrajanih in potratnih 
energetskih sistemov, se raba energije in posledično stroški obratovanja 
posameznega objekta povečujejo. Poleg tega je potrebno stanje objekta presojati 
tudi z vidika zagotavljanja primernih delovnih pogojev in zanesljivosti sistemov, ki te 
pogoje zagotavljajo, pri tem je energetski sistem ključen. 
 
Zaradi slabega stanja posameznega objekta, visokih obratovalnih stroškov, 
neoptimalnih delovnih in bivalnih pogojev je Občina z namenom odprave 
prepoznane problematike in morebitnih drugih izboljšav pristopila k projektu celovite 
energetske prenove obravnavanega objekta. 
 
V spodnji preglednici Tabela 10 so predstavljene ogrevane površine objektov, 
referenčni stroški in porabe ter specifični stroški in porabe. Referenčna izhodišča so 
po analizi opravljeni v predhodni dokumentaciji za obravnavani objekt vzeta iz 
izračunov in podatkov REP-a.  
 
 
Tabela 10: Referenčna izhodišča za posamezne objekte 

 

   

Obstoječi stroški 
elektrika (EUR/leto) 

Obstoječa poraba elektrika 
(kWh/leto) 

Naziv 
objekta Upravičenec 

Ogrevana 
površina 

[m2] 
Referenčni 

strošek 
specifični 
strošek 
(€/m2) 

Referenčna 
poraba 

specifična 
poraba 

(kWh/m2) 

OŠ Mozirje Občina 
Mozirje 3.118 12.166,91 

              
3,90    106.150,00 

                
34,05      

ŠD Mozirje Občina 
Mozirje 1.995 5.715,73 

              
2,87    48.336,00 

                
24,23      

SKUPAJ   5.113 
     

17.882,64      
            

3,50      
   

154.486,00      
                

30,22      

       

   

Obstoječi stroški 
toplota (EUR/leto) 

Obstoječa poraba toplota 
(kWh/leto) 

Naziv 
objekta Upravičenec 

Ogrevana 
površina 

[m2] 
Referenčni 

strošek 
specifični 
strošek 
(€/m2) 

Referenčna 
poraba 

specifična 
poraba 

(kWh/m2) 

OŠ Mozirje Občina 
Mozirje 3.118 27.870,66 

              
8,94    319.801,00 

              
102,57      

ŠD Mozirje Občina 
Mozirje 1.995 11.741,11 

              
5,89    134.723,00 

                
67,54      

SKUPAJ   5.113 
     

39.611,77      
            

7,75      
   

454.524,00      
                

88,90      
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V dokumentaciji obravnavani posamezni objekt je v slabem stanju in z vidika stanja 
gradbenega ovoja ter stanja strojnih in elektro instalacij. Na posameznem objektu so 
se izvajali določeni parcialni sanacijski ukrepi, vendar je na splošno stanje objekta 
dokaj slabo. Posledično se na posameznem objektu tako upravljavci, kot uporabniki, 
soočajo s problematiko visokih stroškov obratovanja ter vzdrževanja, s slabimi 
delovnimi in bivalnimi pogoji ter s slabšo zanesljivostjo zagotavljanja oskrbe z 
energetskimi sistemi, ki je nujna za nemoteno obratovanje objekta.  
 
Predhodno izvedene strokovne podlage izkazujejo nujnost in upravičenost izvedbe 
sanacijskih ukrepov, saj je obravnavani objekt energetsko potraten, poleg tega pa 
obstajajo varčevalni potenciali, oziroma prostor za izboljšave.  
 
Poleg same energetske potratnosti, se pravi previsoke porabe energentov in 
previsokih stroškov za energijo, je stanje problematično tudi z vidika delovnih 
pogojev in zanesljivosti obratovanja. Tudi zaradi teh dejstev je sanacija nujno 
potrebna, ne glede na samo finančno upravičenost izvedbe določenih ukrepov. 
Zaključek o nujnosti utemeljujemo z nujnostjo ureditve neprimernih uporabniških 
pogojev ter ustavitev propadanja objekta, saj bo objekt v nasprotnem primeru v 
bodoče, kot tudi danes, neprimeren za izvajanje dejavnosti. Ker Občina nima 
nadomestnih prostorskih kapacitet tudi analiza upravičenosti variante brez investicije 
v predmetni objekt in selitev v nadomestne kapacitete ni izvedljiva. 
 
Izdelane strokovne podlage ugotavljajo, da energetsko varčevalni potencial 
predstavljajo predvsem ovoj objekta ter energetski sistem v objektu. Posledično 
strokovne podlage za projekt energetske sanacije s ciljem celovite energetske 
prenove, usmerjajo k izvedbi ukrepov toplotne izolacije zunanjih sten in podstrešja, 
vgradnji energetsko varčnejšega stavbnega pohištva, posodobitvi ogrevalnega 
sistema. 
 
Razlogov za investicijsko namero je več: 

• v prvi vrsti je nujnost izvedbe celovite sanacije objekta za zmanjšanje 

stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta, 
• energetska potratnost objekta, 
• ekonomsko zanimiv potencial ukrepov energetske sanacije, 
• v nadaljevanju tudi zagotovitev boljših delovnih pogojev v objektu ter  
• zanesljivost oskrbe z energijo ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
• že omenjena izpolnitev obveznosti AN-URE 2020. 

 
 

4.1 Analiza potreb 
 
Analiza stanja posameznega objekta izkazuje potrebe za izvedbo projekta celovite 
energetske prenove, ki jih predstavljamo: 

• visoki stroški obratovanja in vzdrževanja objekta, 
• energetska potratnost objekta primarno zaradi neustrezne toplotne izolacije 

objekta ter dotrajanih in neučinkovitih energetskih sistemov, 
• neoptimalni delovni pogoji, 
• neoptimalna zanesljivost delovanja ogrevalnih sistemov, 
• preprečitev nadaljnjega propadanja objekta. 
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4.2 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev 
skladnosti z razvojnimi strategijami in politikami 

 
Primarni cilj investicije obravnavane v tem dokumentu, je nižja raba energije in 
posledično nižji stroški. Sekundarni cilji pa so izboljšanje delovnih pogojev 
uporabnikov objekta, povečanje zanesljivosti energetskih sistemov ter zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov. Med sekundarne cilje spada tudi celovita sanacija objekta 
v smislu izpolnitve obveznosti dokumenta Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: AN-URE 2020), glede sanacije vsaj skupne 
tlorisne površine stavb javne uprave. Obveznost iz AN-URE 2020 izhaja iz Direktive 
2012/27/EU o energetski učinkovitosti. 

 
V nadaljevanju predstavljamo cilje in dokumente Slovenije v okviru obravnavane 
problematike v novi finančni perspektivi 2014-2020, povzeto po www.energetika-
portal.si. 
 
Slovenija je v okviru nove finančne perspektive za obdobje 2014-2020 sprejela 
enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 (v nadaljevanju: OP). OP je strateški izvedbeni dokument, ki bo podlaga 
za črpanje 3,255 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega 
sklada (KS) v obdobju 2014-2020. Dokument je 15. decembra 2014 potrdila 
Evropska komisija. 
 
V dokumentu so opredeljena prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala 
sredstva v naslednjih sedmih letih. Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z 
okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom za 
povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe 
Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala – večina – sredstev v največji meri 
upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in je prednostno usmerjena v štiri 
ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest. V okviru 
četrtega tematskega cilja "podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljika v vseh sektorjih" bodo podprte naslednje prednostne naložbe: 

• spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi 
stavbami, in stanovanjskem sektorju, 

• spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, 
• razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in 

srednjih napetostih, 
• spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 

območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane 
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. 

V okviru tematskega cilja bo največ sredstev namenjeno spodbujanju naložb v 
energetsko sanacijo stavb, ki predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe 
energije. Pomembno vlogo pri tem bo odigral javni sektor, predvsem del osrednje 
oz. ožje vlade, ki naj bi služil kot zgled za obnove v smeri večje energetske 
učinkovitosti v zasebnem sektorju. 
 
V okviru AN-URE 2020 si je Slovenija, skladno z zahtevami Direktive o energetski 
učinkovitosti (2012/27/EU), zastavila nacionalni cilj izboljšanja energetske 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ure/an_ure_2020_sprejet_maj_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/
http://www.energetika-portal.si/
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učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v 
letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio to je (82,86 TWh). To pomeni, da se glede na 
leto 2012 ne bo povečala za več kot 2 %. 
 
Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, 
javnem sektorju, gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe 
ukrepe, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do sedaj vmesni cilji doseženi. Nov 
akcijski načrt pa prinaša predvsem v javnem sektorju še nekaj novih ukrepov, saj je 
treba izpolniti obveznost, da se vsako leto prenovi 3  % skupne tlorisne površine 
stavb v državni lasti in rabi osrednje vlade letno. Cilj države je zagotoviti, da bodo 
vse nove stavbe, ki so v lasti in rabi javnih organov, skoraj nič energijske od leta 
2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020. Dodatni ukrepi so predvideni v 
gospodarstvu, saj je učinkovita raba energije vse bolj pomemben dejavnik 
izboljševanja konkurenčnosti gospodarstva. 
 
Akcijski načrt poudarja, da obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim 
potencialom za doseganje prihrankov energije. Za doseganje cilja ga bo potrebno 
do leta 2020 četrtino energetsko obnoviti, kar predstavlja okrog 22 mio m2 
stavbnih površin. S tem se bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10 %. 

Izboljšanje energetske učinkovitosti in večja izraba OVE oziroma zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov (TGP) so najpomembnejše naloge in hkrati tudi največji 
izzivi Slovenije na področju okolja. Zaskrbljujoča je predvsem visoka rast porabe 
električne energije ter visoka in še rastoča odvisnost od uvoza energije.  

Projekt energetske sanacije je glede na zapisano zgoraj skladen z razvojnimi 
strategijami in politikami, ki jih opredeljujejo pravne podlage opredeljene v 
nadaljevanju. Poleg tega te pravne podlage opredeljujejo tudi skladnost izvedbe 
projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva in hkrati opredeljujejo javni interes 
oziroma splošno korist za izpeljavo projekta celovite energetske prenove v obliki 
javno-zasebnega partnerstva. V nadaljevanju jih navajamo s pojasnili: 

• Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) 

o 5. člen – zahteva, da se od 1. januarja 2014 naprej letno prenovijo 3  
% skupne tlorisne površine stavb v lasti države in rabi oseb ožjega 

javnega sektorja, pri čemer hkrati določa, da države članice 

spodbujajo javne organe, naj v skladu s svojimi pristojnostmi in 
upravnimi strukturami za financiranje prenov in izvajanje načrtov za 

dolgoročno ohranitev ali izboljšanje energetske učinkovitosti po 

potrebi uporabijo podjetja za energetske storitve in pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije (t.j. energetsko pogodbeništvo), 

o 18. in 19. člen - med drugim nalagata državam članicam, da 

spodbujajo energetsko pogodbeništvo, 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15): 

o 20. člen – opredeljuje energetsko politiko države in vzpostavlja 

podlago za sprejem strateških dokumentov dolgoročnega 

načrtovanja, hkrati pa določa, da je izvajanje ukrepov za doseganje 
ciljev (kar vključuje tudi ukrepe izboljšanja energetske učinkovitosti v 
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stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva) v 
splošnem gospodarskem interesu države, 

o 22. člen – opredeljuje obvezo spoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz 

mednarodnih pogodb in sporazumov (torej tudi obveznosti kot 
izhajajo iz nadaljnjih točk predmetnega pisanja), 

o 23. člen, 24. člen, 26. člen, 27. člen in 28. člen – podajajo zakonsko 
podlago za izdajo Energetskega koncepta Slovenije, Državnega 

razvojnega energetskega načrta ter akcijskih načrtov, ki predstavljajo 

predpise izdane na podlagi zakona, in ki (kot bo predstavljeno v 
nadaljevanju) kot enega izmed ukrepov za dosego ciljev predvidevajo 
tudi energetsko pogodbeništvo, 

• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb5 
(oktober 2015) - kot enega od instrumentov oziroma ukrepov obravnava tudi 
energetsko pogodbeništvo, 

• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 - kot enega 
od horizontalnih ukrepov predvideva tudi energetsko pogodbeništvo, 

• Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 - v okviru navedenega dokumenta se je Republika Slovenija 
zavezala, da bo v okviru prednostnih naložb podprla projekte energetske 

sanacije stavb javnega sektorja, ki se bodo izvajali v okviru energetskega 
pogodbeništva, kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih sanacij 
stavb6, 

• Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 

2020– predvideva zagon mehanizma energetskega pogodbeništva7, kot 
vzvod za odpravo finančnih neučinkovitosti in izboljšanje razmerja med 
vrednostjo subvencije in spodbujeno investicijo v javnem sektorju, 

• Zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini 
o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v 

zvezi s pogodbo o energetski listini (MPOEL): 

o 6. člen – zaveza za uvajanje novih pristopov in metod za financiranje 
naložb v energetsko učinkovitost in varstvo okolja, ki je povezano z 

energetiko, kot so dogovori o skupnih vlaganjih med uporabniki 

 
5Ki je bila sprejeta na podlagi zahteve iz četrtega člena Direktive 2012/27/EU in prenesene določbe 348. člena 

Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1). 

6Poleg navedenega se je v navedenem specifičnem cilju podala tudi zaveza k podpori energetske obnove stavb 

javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter lokalnih 

samoupravnih skupnosti, pri čemer je namen spodbuditi celovito energetsko sanacijo stavb, kar vključuje rabo 

obnovljivih virov energije in ukrepe energetske sanacije celotnih stavb in posameznih delov stavb tako v celoviti ali 
postopni prenovi. 

7V okviru ukrepa OS-11 (Predpisi za energetsko pogodbeništvo za javni sektor). 
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energije in zunanjimi investitorji (v nadaljevanju “financiranje s strani 
tretjih”), 

o 8. člen – zaveza k razvoju in spodbujanju zasebne pobude in 
gospodarskega sodelovanja, vključno s skupnimi vlaganji ter 

spodbujanju inovativnih pristopov pri vlaganjih in izboljšavah 

energetske učinkovitosti, kot sta financiranje s strani tretjih in 
sofinanciranje. 

4.3 Analiza tržnih možnosti 
 
Kot smo že omenili, smo v dokumentu obravnavali več variant izvedbe projekta 
energetske sanacije posameznega objekta. Na podlagi predhodno izdelane 
dokumentacije, ki prikazuje analizo stanja in predlog sanacijskih ukrepov smo 
zaključili, da varianta brez investicije ni sprejemljiva, saj so ukrepi nujno potrebni. 
Poleg tega smo ob upoštevanju dejstev, da Občina razpolaga z omejenimi sredstvi 
za investicijska vlaganja, zaključili, da obravnavane investicije Občina sama, brez 
podpore nepovratnih sredstev, ne bo mogla izpeljati v celoti, predvsem ne 
zahtevnejših ukrepov. 
 
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev in dejstva, da je projekt energetske sanacije 
potencialno tržno zanimiv tudi za zasebne partnerje, v obliki javno zasebnega 
partnerstva, smo v dokumentu presojali zanimivost investicije za zasebni sektor ter 
smiselnost in ekonomsko upravičenost izvedbe sanacije posamezne variante s 
strani zasebnega partnerja za Občino. 
 
Pri analizi tržnih možnosti je potrebno tudi izpostaviti namembnost objekta in že 
omenjeno nerazpoložljivost nadomestnih prostorskih kapacitet za izvajanje 
dejavnosti. Dejstvo je, da je povpraševanje popolnoma nefleksibilno in nevezano na 
stanje objekta, potrebo po izvedbi projekta pa izkazuje zagotavljanje ustreznih 
pogojev in ohranjanje objekta na dolgi rok ter posledično ohranjanje zmožnosti 
izvajanja dejavnosti. Dejavnost je namreč specifična in zaradi lokalnega značaja, 
potencialna selitev oziroma premestitev v druge objekte, na druge lokacije, še toliko 
bolj neizvedljiva. V primeru, da se sanacija ne bi izvedla v kratkem, posledic ne bi 
bilo, vsekakor pa bi se problematika zagotavljanja storitev pojavila na srednji in dolgi 
rok. 
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5 Opis variant ter primerjava 
 
Variante, opisane v nadaljevanju, zasledujejo možnosti izpolnitve ciljev Občine s 
projektom celovite energetske sanacije.  
 
Iz zapisanih ciljev in predvsem obveznosti AN-URE 2020, ki zasleduje celovito 
sanacijo objektov za izpolnitev cilja celovito saniranih površin javnih stavb, se v 
DIIP-u obdeluje varianta celovite energetske sanacije, ki se ji daje prednost pred 
delnimi sanacijami objekta, kljub temu, da bi se ta varianta morda lahko izkazala kot 
ekonomsko bolj upravičena. Pri obravnavi variant se je obravnavalo tudi pomemben 
kriterij razpoložljivosti lastnih sredstev za izvedbo sanacij objektov, saj Občina 
razpolaga z omejenimi viri sredstev za investicijska vlaganja. Iz tega razloga se je 
kot ena izmed možnosti za izpeljavo celovitih energetskih sanacij izkazala 
energetska sanacija v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP), po 
modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije s strani zasebnih partnerjev.   
 
V dokumentu smo tako obravnavali več variant izvedbe projekta energetske 
sanacije posameznega objekta. Na podlagi predhodno izdelane dokumentacije, ki 
prikazuje analizo stanja in predlog sanacijskih ukrepov, smo zaključili, da varianta 
brez investicije ni sprejemljiva, saj so ukrepi nujno potrebni, poleg tega pa je 
potrebno zasledovati obveznosti iz AN-URE 2020. Zaradi omenjenih dejstev in 
dejstva, da je projekt energetske sanacije tržno zanimiv tudi za zasebne partnerje za 
javno-zasebno partnerstvo smo v dokumentu presojali zanimivost projekta za 
zasebni sektor ter smiselnost in ekonomsko upravičenost izvedbe sanacije s strani 
zasebnega partnerja za Občino. Ključno za izpeljavo projekta javno-zasebnega 
partnerstva je, da je zagotovljen tako javni, kot zasebni interes za tovrstno 
partnerstvo, da pa je interes zagotovljen, mora najprej projekt izpolnjevati cilje 
javnega partnerja ter nato zadovoljiti zahteve zasebnega, predvsem glede 
donosnosti in varnosti njegove naložbe v partnerstvo. Iz tega razloga smo postavili 
kriterije za JZP za oba partnerja in presojali izpolnjevanje le-teh. V primerih, ko 
določeni kriteriji niso bili izpolnjeni, smo iskali za Občino naslednjo najugodnejšo 
varianto z vidika doseganja njenih kriterijev, vse s končnim ciljem celovite 
energetske sanacije objekta. To pomeni, da smo preverjali smiselnost povečanja 
vložka javnega partnerja od prvotno postavljenega in v skrajnem primeru smiselnost 
izvedbe z lastnimi sredstvi v okviru zmožnosti.  
 
V nadaljevanju predstavljamo modele javno-zasebnega partnerstva na področju 
energetskih sanacij posameznega objekta.  
 
 

5.1 Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva na 
področju energetske sanacije objektov 

Slovenska zakonodaja se ni ukvarjala s končno definicijo oblik javno-zasebnega 
partnerstva, temveč je s pomočjo postopkov izvedbe projekta v javno-zasebnem 
partnerstvu uredila oblike sodelovanja v razmerju do izvajanja javno-zasebnega 
partnerstva. Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP, 23. člen) določa dve 
temeljni razmerji javno-zasebnega partnerstva in sicer: 

• pogodbeno partnerstvo in 
• statusno partnerstvo. 

 
Pogodbeno partnerstvo delimo na: 
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•   koncesijsko razmerje, ki je dvostransko pravno razmerja med državo oziroma 
lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali 
fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju 

(praviloma) posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma 

drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in 

naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu - koncesijsko partnerstvo. 
 
•   koncesijo gradenj kadar je namen koncesije izgradnja objektov in naprav ali 
njihovih posameznih delov, katerih koncesionar ima v času trajanja razmerja pravico 

do njihove uporabe, upravljanja oziroma izkoriščanja ali da se pravica do uporabe, 

upravljanja oziroma izkoriščanja objektov in naprav kombinira s plačilom za izvedbo 

gradnje ter znaša vrednost gradenj, ki preide v last javnega partnerja, ocenjena 
skladno s predpisi o javnih naročilih, najmanj 5.278.000 EUR, se za ravnanje pri 

nastajanju in izvajanju razmerja javno-zasebnega partnerstva uporabljajo predpisi o 
javnih naročilih gradenj.  
V tem modelu objekti in naprave koncesije postanejo bodisi takoj (na primer model 
zgradi-prenesi v last-upravljaj ali BTO) bodisi po preteku določenega obdobja (na 

primer model zgradi-upravljaj-prenesi v last ali BOT) lastnina javnega partnerja, 
razen če to ni mogoče oziroma ekonomsko upravičeno (na primer model izgradi-
upravljaj-ohrani v lasti ali BOO). 
 
•   javno-naročniško razmerje, ki je odplačno razmerje med naročnikom in 

dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je 
naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve - javno-naročniško partnerstvo.  
 
Koncesije so pogosto dolgoročne pogodbe, kjer ima zasebni subjekt (koncesionar), 

na podlagi pisne zaveze javnega sektorja, pravico do financiranja, vlaganja ali 
izgradnje infrastrukture bodisi opravljanja storitev v javnem interesu. Prav tako, 
pojem koncesije ne izključuje javno naročniških odnosov, predvsem kadar so za to 

izpolnjene določene predpostavke (delež javno finančnih sredstev, razdelitev 

tveganja med strankama). 
 
Če posel, ki ga sklene država ali lokalna skupnost kot koncesijo, tudi sama 

neposredno financira ali prevzame večino gospodarskega tveganja iz takega posla, 

ker na primer zagotavlja prihodek, potem gre za oddajo javnega naročila pod 

videzom koncesije in je treba za tak posel uporabljati predpise o javnih naročilih. 

Koncesija je le takrat, kadar področni zakon izrecno predvideva koncesijo in 

koncesionar nosi večino gospodarskega tveganja izvajanja koncesije. Razmerje 

(sicer pogodbenega partnerstva) med javno-naročniškim in koncesijskim 
partnerstvom je odvisno od odgovora na vprašanje, kdo nosi poslovno tveganje 

obratovanja "objekta". 
 
Tudi 30. člen ZJZP ugotavlja razporeditev tveganj, kot podlage za razmejitev med 

javno-naročniškim in koncesijskim partnerstvom, in sicer presoji položaja, ko se 

gospodarska tveganja med postopkom nastajanja javno-zasebnega partnerstva 
(odločilno) spremenijo.  
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V primeru statusnega partnerstva se razmerje javno-zasebnega partnerstva, v 
odvisnosti od pravne narave razmerja (ustanovitev skupnega podjetja), lahko izvaja 
kot:  

• partnerstvo z ustanovitvijo pravne osebe, 
• partnerstvo s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi 

pravni osebi in  
• partnerstvo z nakupom deleža javnega partnerja v osebi javnega prava ali 

drugi pravni osebi. 
 

5.1.1 Pogodbena oskrba z energijo in pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov 

A) Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (ang.: Performance contracting) 
je oblika pristopa k znižanju rabe energije oziroma k znižanju stroškov za energijo. 

Storitev je pomemben instrument investiranja v ukrepe učinkovite rabe energije v 

objektih. Zajema načrtovanje in izvedbo ukrepov za zmanjšano rabo energije, 

vgradnjo novih naprav ter nadaljnji nadzor in upravljanje, vzdrževanje in odpravo 

motenj ter izvedbo drugih aktivnosti, potrebnih za doseganje zastavljenega cilja. 
Naročniku omogoča znižanje stroškov za energijo ter kvalitetne energetske storitve 

brez udeležbe lastnih sredstev. Storitve se poplačajo v določeni pogodbeni dobi iz 

ustvarjenih prihrankov.  
 
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije se od tradicionalnega financiranja 
projektov učinkovite rabe energije iz proračuna ali drugih finančnih virov bistveno 

razlikuje, saj sklepanje pogodb pri slednjih temelji na izbiri ponudnika, ki za znan 
opis nalog ponudi najugodnejšo ceno, medtem ko so pri izbiri ponudnika 
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije pomembni predvsem rezultati, ki jih 
je mogoče doseči z izvedbo ponujenih ukrepov učinkovite rabe energije (URE). 
 
V ozadju predmeta pogodbe in dolgoročnosti vsakega projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije se skrivajo različna tveganja, še zlasti operativna in 

tehnična tveganja. Njihova porazdelitev med pogodbenima partnerjema je določena 

s pogodbenimi določili, v skladu s katerimi naj bi posamezni pogodbenik prevzel 
nase tisto tveganje, na katerega lahko v največji meri vpliva. 
 
Prva predpostavka za uspešno izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihranka energije je resnost izvajalca in njegove ponudbe. Izvajalec mora svoje 
strokovne sposobnosti dokazati na podlagi prihrankov energije, ki jih je že dosegel v 

okviru referenčnih projektov. Pri projektih z visokimi investicijskimi stroški je 

potrebno tudi preveriti, ali izvajalec razpolaga z zadovoljivimi bonitetami za izvedbo 
projekta, ali z drugimi besedami, naročnik mora pred sklenitvijo pogodbe preveriti 

gospodarski položaj ponudnika, vključno z njegovim poslovnim okoljem. 
 
V procesu odločanja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka 

energije, je potrebno zlasti: vedeti, kako izbrati stavbe, ki so primerne za vključitev v 
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projekt, jasno določiti cilje, ki naj bi bili v okviru projekta doseženi ter vedeti, kaj je 

potrebno upoštevati pri izbiri izvajalca vključno z dolžnostmi za obe strani. 
 
S sklenitvijo pogodbe za zmanjšanje porabe energije izvajalec naročniku jamči 

izvedbo v pogodbi določene storitve. Izvajalec z izvedbo primernih ukrepov 

zagotavlja: 
• znižanje tekočih stroškov za energijo ali  
• znižanje tekočih stroškov in porabe energije. 

 
Poleg porazdelitve tveganj pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka 
energije in znižanja stroškov za energijo, ki ga zagotavlja strokovno usposobljen 

izvajalec, ima pogodbeno zagotavljanje prihranka energije še druge prednosti: 
• zmanjšanje obremenitve proračuna, 
• povečana zanesljivost energetskih sistemov, 
• povečana vrednost stavbe, 
• paket energetskih storitev, 
• dostop do strokovnega znanja izvajalca, 
• ustreznejši delovni pogoji, 
• pozitivni vplivi na okolje, 
• razpoložljivost denarnih sredstev. 

 
Ter seveda tudi nekatere pomanjkljivosti: 

• manj manevrskega prostora za sklepanje novih pogodb (antipol paketu 
energetskih storitev), 

• pristop neprimeren za manjše projekte, 
• nepoznavanje pristopa. 

 
Princip pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije je prikazan na shemi Slika 1. 
 

 
Slika 1: Shematski prikaz pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (vir: 

AURE) 
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Temelj pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem je obsežna pogodba, 

ki opredeljuje pogodbena načela, kot so doba trajanja pogodbe, ta je običajno od 5 

do 15 let, določitev osnove stroškov za energijo, določitev prihranka stroškov za 

energijo, ki ga zagotavlja izvajalec, in porazdelitev prihranka, ki lahko v celoti 
pripade izvajalcu ali pa si ga ta v določenem razmerju razdeli z naročnikom. 
 
B) Pogodbena oskrba z energijo (ang.: Delivery contracting) je storitev, ki 
zagotavlja lastnikom objektov možnost prenove naprav za oskrbo z energijo. 
Zajema načrtovanje in izvedbo investicije v nove, nadomestne ali dopolnilne 

naprave za oskrbo z energijo ter v pogodbeni dobi njihovo upravljanje, vzdrževanje 

in odpravljanje okvar, ter vse stroške dobave energije. Stroški navedenih storitev se 
poplačajo z vnaprej dogovorjeno ceno energije v določeni pogodbeni dobi. Princip 

pogodbene oskrbe z energijo, katerega prikazuje Slika 2 (Vir: Aure). 
 
 

 
Slika 2: Shematski prikaz pogodbene oskrbe z energijo (vir: AURE) 

 
 
Pogodba, sklenjena med naročnikom in izvajalcem ureja vprašanja lastništva 

naprav, porazdelitve tveganj, zavarovanja ter izvedbe in obračunavanja izvajalčeve 

storitve dobave energije. Doba trajanja pogodbe pri tem pogosto ustreza ekonomski 
dobi koristnosti tehničnih naprav in znaša od 10 do 15 let, predvsem za projekte v 

majhnih in srednjih podjetjih pa je lahko tudi precej pod desetimi leti. Po preteku 
pogodbe preidejo naprave v lastno upravljanje naročnika. 
 
Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo je primerno tako za majhna in srednja 
podjetja kot tudi za naročnike iz javnega sektorja.  
 
Obe vrsti storitev se uveljavljata povsod, kjer ni v javnem sektorju na voljo lastnih 
sredstev za tovrstne investicije. Primerjava obeh vrst prikazuje spodnja Tabela 11. 
 
 
Tabela 11: Vrste energetskega pogodbeništva8 

 
8Vir: Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo, Institut Jožef Stefan, CEU, 
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 Pogodbeno zagotavljanje  Pogodbeno zagotavljanje  

 oskrbe z energijo  prihranka energije  

 ,   
Področje uporabe  Naložbe v nove, nadomestne 

in/ali  
Naložbe v ukrepe učinkovite 

rabe   dodatne naprave za oskrbo z  energije na celotnem področju  
 energijo.  oskrbe z energijo in njene rabe.  

Obseg storitev  Načrtovanje, financiranje, 

vgradnja  
Načrtovanje, financiranje, 

izvedba   in obratovanje naprav za dobavo  in nadzor ukrepov učinkovite 

rabe   energije.  energije.  
Način povračila naložbe  Plačilo za dobavo energije 

(toplota,  
Plačilo izvajalcu v obliki deleža 

pri   električna energija, hlad ... ).  doseženem zmanjšanju 

stroškov    za energijo in obratovalnih 
stroškov.  

Prednosti  Tržne prednosti izvajalca 

pomenijo  
Strokovno znanje izvajalca  

 za naročnika ugodnejše 

dobavne  
omogoča doseganje velikega in  

 pogoje energije, zaradi vgradnje  zagotovljenega zmanjšanja  
 nove opreme pa se poveča tudi  stroškov za energijo v času  
 energijska učinkovitost.  trajanja projekta, ob ugodni  
  spodbudi pa pogosto tudi  

  doseganje dodatnega 
prihranka.  

Pogodbena načela  • predmet pogodbe je oskrba s  • predmet pogodbe je 
zagotovljeno   toploto, električno energijo in/ali  zmanjšanje stroškov za energijo  

 hladom),  in obratovalnih stroškov,  
 • porazdelitev tveganj,  • porazdelitev tveganj,  
 • doba trajanja pogodbe,  • doba trajanja pogodbe,  
 • določitev potreb po oskrbi z  • delitev doseženih prihrankov,  
 energijo,  • določitev osnove stroškov za  
 • določitev meja pristojnosti  energijo.  
 pogodbenikov.   

 
 
Pri analizi smiselnosti JZP in obravnavi modelov pogodbeništva, smo se naslonili na 
strokovne podlago oziroma dokument objavljen s strani Ministrstva za infrastrukturo 
februarja 2016: Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja, ki navaja tako razloge za JZP, kot tudi podrobneje 
opredeljuje modele pogodbeništva. Navedbe dokumenta v tem delu navajamo v 
celoti. 
 
Dokument navaja, da pri obravnavi variant energetskega pogodbeništva po principu 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov ugotovimo, da bi moral ob upoštevanju 
definicije energetskega pogodbeništva in zgoraj podane diskusije glede 
problematike zadolževanja večino tveganj (npr. investicijsko tveganje, tveganje za 
doseganje prihrankov itd.) prevzeti zasebni partner. Glede na razdelitev oblik javno-
zasebnega partnerstva (in dejstvo, da statusno javno-zasebno partnerstvo za 
konkretni primer zaradi dodatnih administrativnih ovir ni primerno) je torej kot edina 
pravna primerna oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko javno-zasebno 
partnerstvo. Navedeno potrjujejo tudi »Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja 
energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega 

 
marec 04 
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pogodbeništva« in sledeča analiza SWOT (glej Slika 3). 
 

 
Slika 3: SWOT analiza javno-zasebnega partnerstva (Podrobnejše usmeritve javnim 

partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, MZI, februar 
2016) 

 
 
Poznamo več modelov energetskega pogodbeništva, katere prikazujemo v 
nadaljevanju. 
 
5.1.1.1 Javno-naročniški model 
 
Pri navedenem modelu ne gre za energetsko pogodbeništvo, saj javni partner 
zagotovi sredstva za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti iz 
lastnih sredstev, zaradi česar je upravičen do celote doseženih prihrankov. 
Investicijsko tveganje in tveganje doseganja prihrankov tako ostaneta izključno v 
domeni javnega partnerja kot investitorja. Javni partner v tem primeru izvede 
ustrezno javno naročilo, skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, s katero 
izbere najugodnejšega izvajalca za izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta model je zaradi zmanjševanja investicijskega potenciala javnega 
sektorja vse manj aktualen, zato se iščejo nove oblike finančnih mehanizmov za 
izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. 
 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/pujpeps_februar2016_final.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/pujpeps_februar2016_final.pdf
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5.1.1.2 Klasični model 
 
Javni in zasebni partner skleneta razmerje javno-zasebnega partnerstva, v okviru 
katerega javni partner zasebnemu partnerju podeli koncesijo za izvajanje storitev 
energetskega pogodbeništva. Zasebni partner zagotovi večino investicijskih 
sredstev za izvedbo ukrepov (javni partner lahko zagotovi del sredstev v obliki 
lastnega vložka)9 in izvede pripravljalne ukrepe, s čimer načeloma10 prevzame 
investicijsko tveganje. Zasebni partner izvaja storitev in zagotavlja prihranke, pri 
čemer je tveganje razpoložljivosti, vključno s tveganjem za doseganje prihrankov, na 
strani zasebnega partnerja. Zasebni partner je v trajanju razmerja javno-zasebnega 
partnerstva upravičen do plačila storitve. Višina plačila se običajno določi kot 
odstotek od doseženih prihrankov, in sicer na način, da so skupni stroški oskrbe z 
energijo, vključno z vsemi stroški, ki jih mora javni partner plačati zasebnemu 
partnerju za njegove storitve, nižji od stroškov pred izvedbo ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Če zasebni partner ne zagotovi pogodbeno določenih 
prihrankov, ni upravičen do (celotnega) plačila storitve. Tveganje povpraševanja 
načeloma ostane na strani javnega partnerja. Pri navedenem modelu se - če je 
razmerje pravno in tehnično ustrezno oblikovano - sredstva beležijo v bilanci 
zasebnega partnerja, zaradi česar razmerje nima negativnega vpliva na dolg 
oziroma deficit javnega partnerja. 
 
5.1.1.3 Dvotirni model 
 
Javni in zasebni partner skleneta razmerje javno-zasebnega partnerstva v okviru 
katerega javni partner zasebnemu partnerju podeli koncesijo za izvajanje storitev 
energetskega pogodbeništva. Za pridobitev koncesije zasebni partner javnemu 
partnerju plača koncesijsko dajatev. Javni partner za izvedbo ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti (ki so vezani na določeno investicijsko vlaganje)11 izvede 
ustrezno javno naročilo, skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo, pri čemer 
potrebna sredstva za izvedbo investicije pridobi iz naslova prihodkov iz sklenjenega 
javno-zasebnega partnerstva za izvajanje storitev in drugih lastnih sredstev. Javni 
partner nato na podlagi sklenjenega javno-zasebnega partnerstva ukrepe preda v 
upravljanje zasebnemu partnerju, ki izvaja storitev in zagotavlja prihranke, pri čemer 
je tveganje razpoložljivosti vključno s tveganjem za doseganje prihrankov na strani 
zasebnega partnerja. Zasebni partner je v trajanju razmerja javno-zasebnega 
partnerstva upravičen do plačila storitve. Višina plačila in morebitna pogodbena 
kazen se določita na podoben način kot pri klasičnem modelu. 
 
5.1.1.4 Izbira optimalnega modela 
 
Kot že navedeno, javno-naročniški model zaradi javno-finančnih omejitev ni 
primeren. Javni partner izbiro med ostalima možnima modeloma opravi predvsem 
ob upoštevanju elementov potrebnosti in razpoložljivosti lastnih sredstev ter 
elementa vpliva na dolg oziroma deficit. Klasični model je namreč ob upoštevanju 
stališča EUROSTAT-a primeren zgolj v primerih, ko vložek javnega partnerja ne 

 
9 V zvezi z navedenim elementom morebitno sofinanciranje javnega parterja ne sme dosegati 50  % investicijske 
vrednosti ukrepov. 

10 Treba je upoštevati tudi ostale omejitve, ki so podrobno predstavljene v poglavju 2.3 predmetnega dokumenta. 

11 Torej brez t. i. »mehkih ukrepov«. 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 39 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

presega 50  %.12 
 
Če je zaradi drugih okoliščin (npr. zahteve sofinanciranja itd.) treba investicijo izvesti 
zunaj razmerja javno-zasebnega partnerstva, se uporabi dvotirni model. Na tem 
mestu velja pojasniti, da se pri dvotirnem modelu pojavlja problematika dvojnega 
obdavčenja, zaradi česar je le-ta dejansko manj primeren oziroma smotrn zgolj za 
mejne primere, ko projekta ni mogoče izvesti po klasičnem modelu. 
 
Kot optimalni model JZP se ob znanih dejstvih in predpostavkah, da bodo vsa 
razmerja med javnim in zasebnim partnerjem urejena na način, da večino tveganj 
prevzema zasebni partner, ki jo posledično vodi v svojih bilancah, kaže klasični 
oziroma enotirni model energetskega pogodbeništva, model koncesije storitev, 
prenos lastninske pravice po principu BOT (zgradi-upravljaj-prenesi). 
 
 

5.2 Opis ukrepov vključenih v obravnavo posameznih variant 
 
Predhodno izvedene strokovne podlage izkazujejo nujnost in upravičenost izvedbe 
sanacijskih ukrepov, saj so obravnavani objekti energetsko zelo potraten, poleg tega 
pa obstajajo varčevalni potenciali oziroma prostor za izboljšave. 
 
Poleg same energetske potratnosti, se pravi previsoke porabe energentov in 
previsokih stroškov za energijo, je stanje problematično tudi z vidika delovnih 
pogojev in zanesljivosti obratovanja. Tudi zaradi teh dejstev je sanacija nujno 
potrebna, ne glede na samo finančno in ekonomsko upravičenost izvedbe določenih 
ukrepov. Tako varianta brez investicije ni sprejemljiva, oziroma je sanacijo potrebno 
izvesti, v kolikor želimo, da objekti polno obratujejo.  
 
Varianta brez investicije torej ni sprejemljiva, zaključek o nujnosti pa utemeljujemo z 
nujnostjo ureditve neprimernih delovnih pogojev ter ustavitev propadanja objektov, 
saj bodo objekti v nasprotnem primeru tudi v bodoče neprimerni za izvajanje 
dejavnosti. Ker Občina nima nadomestnih prostorskih kapacitet, tudi analiza 
upravičenosti variante brez investicije v predmetni objekt in selitev v nadomestne 
kapacitete ni izvedljiva. 
 
Izdelane strokovne podlage ugotavljajo, da energetsko varčevalni potencial 
predstavljajo predvsem ovoj objektov ter ogrevalni sistemi v objektih. Posledično 
strokovne podlage za projekt energetske sanacije s ciljem celovite energetske 
prenove, usmerjajo k izvedbi ukrepov toplotne izolacije zunanjih sten in podstrešja, 
vgradnji energetsko varčnejšega stavbnega pohištva ter sanaciji ogrevalnega 
sistema. 
 
V nadaljevanju prikazuje Tabela 12 vse tehnične ukrepe, ki so bili predvideni v 
strokovnih podlagah (vhodni dokumentaciji za ta dokument) in v okviru obravnave 
posameznih variant obravnavanih v DIIP-u. 
 
 

 
12 Klasični model se sicer lahko uporabi tudi, če vložek javnega partnerja presega 50  %, vendar pa je v tem primeru 
treba upoštevati, da se vrednost investicijskih odhodkov v celoti vodi v bilanci stanja javnega partnerja (s čimer torej 

investicija vpliva na njegovo zadolževanje). Prav tako v tem primeru ne gre za koncesijo storitev, temveč javno-
naročniško javno-zasebno partnerstvo. 
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Tabela 12: Predvideni ukrepi pri energetski sanaciji posameznega objekta 
• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

št. naziv ukrepa 

1 Toplotna izolacija fasade 

2 Toplotna izolacija strehe/stropa proti podstrešju 
3 Menjava stavbnega pohištva 

4 Vgradnja TV in hidravlično uravnoteženje sistema 

5 Prenova razsvetljave 

6 Centralni nadzorni sistem + Organizacijski ukrepi 

7 Vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem 
 

• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 
št. naziv ukrepa 

1 Meh. prezračevanje z rekuperacijo  

2 Vgradnja TV in hidravlično uravnoteženje sistema 
3 Prenova razsvetljave 

4 Centralni nadzorni sistem + Organizacijski ukrepi 

5 Vključitev TČ zrak/voda v obstoječi ogrevalni sistem 
 

5.3 Predstavitev obravnavanih variant 
Po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, smo obravnavali 
varianto izvedbe projekta celovite energetske prenove. Varianta je bila, kot že 
zapisano obravnavana z vidika možnosti izpeljave projekta javno-zasebnega 
partnerstva s predpostavko celovite energetske sanacije posameznega objekta s 
čim učinkovitejšim plasiranje lastnih sredstev v sanacijo. Zasledovalo se je cilj, da se 
projekt pripravi tako, da je ravno na meji zanimivosti zasebnega partnerja, 
konkretno, da se s strani javnega partnerja spodbudi projekt s samo toliko sredstvi, 
da se še zagotovi interes zasebnega partnerja. V kolikor pa bi se za objekt izkazalo, 
da je nezanimiv za zasebne partnerje po predpostavljenih kriterijih in posledično 
neizvedljiv po modelu javno-zasebnega partnerstva ter da kriteriji upravičenosti 
projekta kažejo na neupravičenost oziroma manjšo upravičenost izpeljave projekta 
po JZP z vidika javnega partnerja, bi nadalje presojali možnost izvedbe z lastnimi 
sredstvi Občine. 
 
Variante obravnavane v dokumentu: 

• Varianta 1: Brez investicije, 
• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 

spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
• Varianta 3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike). 
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6 Opredelitev vrste investicije in ocena investicijskih 
stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 
Investicija v energetsko sanacijo objektov Občine obsega izvedbo ukrepov na ovoju 
objekta, strojnih in elektro instalacij ter opreme.  
 
V nadaljevanju so v preglednici Tabela 13 predstavljeni ukrepi v okviru celovite 
energetske prenove objektov z ocenami investicijskih stroškov v stalnih cenah, v 
preglednici Tabela 14 tudi v tekočih. Javni partner v projektu participira skladno 
pripadajočim lastniškim deležem (100 odstotkov) v objektu. 
 
Ocene posameznih investicij so bile zajete v vhodni dokumentaciji tega dokumenta.  
 
Tabela 13: Ocena vrednosti investicije obravnavanih ukrepov po stalnih cenah13 

št. naziv ukrepa 
leto 
2020 leto 2021 SKUPAJ DDV 22% 

SKUPAJ z 
DDV 

SKUPAJ 
U.S. 

1 

Pripravljalne 
in 
spremljevalne 
storitve 6.500,00 139.730,48 146.230,48 26.138,70 172.369,17 146.230,48 

1.1 OŠ Mozirje 3.965,00 105.389,29 109.354,29 19.547,08 128.901,36 109.354,29 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 3.965,00 78.050,71 82.015,71 18.043,46 100.059,17 82.015,71 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 20.503,93 20.503,93 0,00 20.503,93 20.503,93 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 6.834,64 6.834,64 1.503,62 8.338,26 6.834,64 

1.2 ŠD Mozirje 2.535,00 34.341,19 36.876,19 6.591,62 43.467,81 36.876,19 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 2.535,00 25.122,14 27.657,14 6.084,57 33.741,71 27.657,14 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 6.914,29 6.914,29 0,00 6.914,29 6.914,29 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 2.304,76 2.304,76 507,05 2.811,81 2.304,76 

2 

Gradbena, 
obrtniška in 
inštalacijska 
dela (GOI) 0,00 767.710,00 767.710,00 168.896,20 936.606,20 767.710,00 

2.1 OŠ Mozirje 0,00 574.110,00 574.110,00 126.304,20 700.414,20 574.110,00 

  
Toplotna 
izolacija fasade 0,00 115.000,00 115.000,00       

  

Toplotna 
izolacija 
strehe/stropa 
proti podstrešju 0,00 118.760,00 118.760,00       

  

Menjava 
stavbnega 
pohištva 0,00 206.500,00 206.500,00       

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 12.000,00 12.000,00       

  Prenova 0,00 35.600,00 35.600,00       
 

13Zaradi zaokroževanja lahko prihaja do razlik za 0,01 EUR 
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razsvetljave 

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 15.000,00 15.000,00       

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 71.250,00 71.250,00       

2.2 ŠD Mozirje 0,00 193.600,00 193.600,00 42.592,00 236.192,00 193.600,00 

  

Meh. 
prezračevanje z 
rekuperacijo  0,00 105.000,00 105.000,00       

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 4.800,00 4.800,00       

  
Prenova 
razsvetljave 0,00 18.800,00 18.800,00       

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 5.000,00 5.000,00       

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 60.000,00 60.000,00       

  
Skupaj brez 
DDV 6.500,00 907.440,48 913.940,48 195.034,90 1.108.975,37 913.940,48 

  DDV 22% 1.430,00 193.604,90 195.034,90    

  
SKUPAJ Z 
22% DDV 7.930,00 1.101.045,37 1.108.975,37   

 

 
Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah je prikazana v nadaljevanju, pri tem 
pojasnjujemo, da je preračun stalnih cen v tekoče cene narejen skladno z 
dokumentom Jesenska napoved gospodarskih gibanj (UMAR, september 2020), ki 
napoveduje za leto 2021 1,6 % stopnjo inflacije. 
 
Tabela 14: Ocena vrednosti investicije obravnavanih ukrepov po tekočih cenah14 

št. naziv ukrepa 
leto 
2020 leto 2021 SKUPAJ DDV 22% 

SKUPAJ z 
DDV 

SKUPAJ 
U.S. 

1 

Pripravljalne in 
spremljevalne 
storitve 6.500,00 141.966,16 148.466,16 26.534,04 175.000,20 148.466,16 

1.1 OŠ Mozirje 3.965,00 107.075,51 111.040,51 19.845,88 130.886,39 111.040,51 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 3.965,00 79.299,53 83.264,53 18.318,20 101.582,72 83.264,53 

  
Stroški dela na 
projektu 0,00 20.831,99 20.831,99 0,00 20.831,99 20.831,99 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 6.944,00 6.944,00 1.527,68 8.471,68 6.944,00 

1.2 ŠD Mozirje 2.535,00 34.890,65 37.425,65 6.688,16 44.113,81 37.425,65 

  

Stroški 
svetovalnega 
inženiringa 2.535,00 25.524,10 28.059,10 6.173,00 34.232,10 28.059,10 

 
14Zaradi zaokroževanja lahko prihaja do razlik za 0,01 EUR 
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Stroški dela na 
projektu 0,00 7.024,91 7.024,91 0,00 7.024,91 7.024,91 

  

Stroški 
informiranja in 
komuniciranja 0,00 2.341,64 2.341,64 515,16 2.856,80 2.341,64 

2 

Gradbena, 
obrtniška in 
inštalacijska 
dela (GOI) 0,00 779.993,36 779.993,36 171.598,54 951.591,90 779.993,36 

2.1 OŠ Mozirje 0,00 583.295,76 583.295,76 128.325,07 711.620,83 583.295,76 

  
Toplotna 
izolacija fasade 0,00 116.840,00 116.840,00       

  

Toplotna 
izolacija 
strehe/stropa 
proti podstrešju 0,00 120.660,16 120.660,16       

  

Menjava 
stavbnega 
pohištva 0,00 209.804,00 209.804,00       

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 12.192,00 12.192,00       

  
Prenova 
razsvetljave 0,00 36.169,60 36.169,60       

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 15.240,00 15.240,00       

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 72.390,00 72.390,00       

2.2 ŠD Mozirje 0,00 196.697,60 196.697,60 43.273,47 239.971,07 196.697,60 

  

Meh. 
prezračevanje z 
rekuperacijo  0,00 106.680,00 106.680,00      

  

Vgradnja TV in 
hidravlično 
uravnoteženje 
sistema 0,00 4.876,80 4.876,80      

  
Prenova 
razsvetljave 0,00 19.100,80 19.100,80      

  

Centralni 
nadzorni sistem 
+ Organizacijski 
ukrepi 0,00 5.080,00 5.080,00      

  

Vključitev TČ 
zrak/voda v 
obstoječi 
ogrevalni 
sistem 0,00 60.960,00 60.960,00      

  
Skupaj brez 
DDV 6.500,00 921.959,52 928.459,52 198.132,58 1.126.592,10 928.459,52 

  DDV 22% 1.430,00 196.702,58 198.132,58    

  
SKUPAJ Z 
22% DDV 7.930,00 1.118.662,10 1.126.592,10   
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7 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja 
 
V nadaljevanju prikazujemo obstoječe stroške energije in vzdrževanja objekta, ki je 
predmet projekta ter prikazujemo prihranke ter stroške projekta po izvedeni prenovi 
za obe obravnavani varianti v dokumentu. 
 
Tabela 15: Prihodki in stroški projekta (brez DDV) 

Upravičenec OŠ Mozirje ŠD Mozirje SKUPAJ 

Stroški vzdrževanja  - 
obstoječe (EUR/leto)                             7.794,75                4.987,00                       12.781,75      

Stroški energije  - 
obstoječe (EUR/leto)                          40.037,57             17.456,84                       57.494,41      

Stroški skupaj  - 
obstoječe (EUR/leto)                          47.832,32             22.443,84                       70.276,16      

Varianta 2: JZP       

Prihranek stroškov 
skupaj (EUR/leto)                          27.852,87                9.860,17                       37.713,04      

Stroški skupaj  - sanirano 
(EUR/leto)                          19.979,45             12.583,67                       32.563,12      

Delež prihrankov - 1 % 
javni partner (EUR/leto)                                 278,53                       98,60                               377,13      

Delež prihrankov - 99% 
zasebni partner 
(EUR/leto)                          27.574,34                9.761,57                       37.335,91      

Varianta 3: Lastna 
sredstva       

Prihranek stroškov 
skupaj (EUR/leto)                          19.699,61                5.837,78                       25.537,39      

Stroški skupaj  - sanirano 
(EUR/leto)                          28.132,71             16.606,06                       44.738,77      

Delež prihrankov - 100 % 
javni partner (EUR/leto)                          19.699,61                5.837,78                       25.537,39      

Delež prihrankov - 0% 
zasebni partner 
(EUR/leto) 

                                             
-                                   -        

                                      
-        
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8 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
 
Predmet obravnave so naslednji objekti Občine Mozirje, ki so bili po izvedenih 
predhodnih analizah prepoznani kot prioritetni za izvedbo celovite energetske 
prenove. V dokumentu obravnavamo objekte:  
 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 
• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 

 
Variante so v tehničnem smislu opredeljene in izdelane v naslednjih strokovnih 
podlagah: 

• Razširjeni energetski pregled  –  OŠ Mozirje in ŠD Mozirje, št. projekta 

281/2020, december 2020, GE projekt d.o.o. 
 
Izdelovalec dokumenta DIIP energetske sanacije objektov Občine v okviru naloge 
prevzel stanje objektov in predlog za izboljšave po zadnjih aktualnih dokumentih 
oziroma strokovnih podlagah. Zgoraj navedena dokumentacija predstavlja tudi 
vhodni vir podatkov za izdelavo tega dokumenta. 
 

8.1 Analiza zaposlenih 
 
Za obravnavano varianto brez investicije analiza zaposlenih ni relevantna, saj se 
obstoječe stanje z vidika zaposlenosti ne bi spremenilo. Kot ugotovljeno, pa varianta 
brez investicije ni sprejemljiva. 
 
Javno-zasebno partnerstvo lahko doprinese k optimizaciji aktivnosti vzdrževanja in 
upravljanja na področju energetskega sistema, saj bi te naloge prevzeli usposobljeni 
zasebni partnerji. Učinek prenosa aktivnosti na zasebnega partnerja se bi poznal v 
posrednem učinku kvalitetnejšega in stroškovno učinkovitejšega vzdrževanja zaradi 
prenosa tveganja potencialno neustreznega vzdrževanja opreme na zasebnika, ki 
bo zainteresiran za kvalitetno in stroškovno učinkovito vzdrževanje in tudi 
upravljanje energetskih sistemov.  
 
V kolikor bi bila realizacija ukrepov v režiji Občine z lastnimi sredstvi, se obstoječa 
organizacija vzdrževalnih aktivnosti ne bi spreminjala, saj bodo tako investicijo, kot 
tudi samo vzdrževanje izvajali zunanji izvajalci. Je pa pričakovati tudi v tem primeru 
stroškovno učinkovitejše vzdrževanje sistemov glede na obstoječe stanje, saj bo s 
sanacijo obstoječih naprav potreba po izrednem vzdrževanju manjša.  
 

8.2 Analiza lokacije 
 
Lokacija objektov je navedena v nadaljevanju: 
 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 
• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje. 

 
Upravljavec posameznega objekta je Občina in deluje tudi na podlagi Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 
86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 
 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 46 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

Lokacija  objektov je prikazana na grafičnem prikazu (glej Slika 4 in Slika 5). 
 

 
Slika 4: Posnetek stavbe OŠ Mozirje (št. 890) iz zraka (vir: e-prostor iz GURS) 

 

 
 

Slika 5: Posnetek stavbe ŠD Mozirje (št. 1081) iz zraka (vir: e-prostor iz GURS) 
 
Projekt predstavlja poseg celovite energetske prenove na obstoječem objektu in v 
obstoječih gabaritih, posledično podrobnejše analize lokacije ni potrebno izdelovati.  
 

8.3 Analiza vplivov na okolje 
 
Izvedba predvidene investicije bo imela pozitiven vpliv na okolje, saj bodo ukrepi 
neposredno vplivali na zmanjšanje rabe končne energije in zmanjšanje porabe 
fosilnih goriv, posledično pa na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.  
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Izvedba investicije ne spada med dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega, ki so določene v Uredbi o vrsti dejavnosti in 
naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, 
št. 57/2015). 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije se morajo upoštevati naslednje usmeritve: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba 
vode in surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba 
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin 
odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
• zmanjševanje negativnih vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na 

okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je 
potrebno). 

 
Potencialne vplive na okolje, ki bi se lahko pojavili pri izvajanju investicije, 
opredeljujemo v nadaljevanju: 

• emisije v zrak:  
med izvedbo so možne obremenitve zraka zaradi izvedbe del, saj bodo pri 
izvajanju uporabljane določene strojne naprave, vendar bo ta vpliv omejen 
na kratek čas poteka del. Zaradi izvedbe del je mogoče pričakovati 
kratkotrajno povečanje prašenja v neposredni okolici izvedbe del. Na podlagi 
navedenega ugotavljamo, da bo vpliv zanemarljiv, 

• emisije v vode:  
vpliv je možen v času izvedbe del. Na območju, kjer bodo potekala dela, je 
povečana možnost pojava obremenitve voda z emisijami, ki so posledica 
uporabe gradbenih materialov. Med deli lahko v izjemnih primerih oz. v 
primeru nepredvidenih dogodkov pride do razlitij in s tem posredno tudi do 
vpliva na vode in tla. Ocenjujemo, daje tovrstno tveganje z ustrezno 
organizacijo gradbišča in ustreznim načrtovanjem izvedbe del zelo nizko, 

• emisije hrupa:  
v času izvajanja del bodo hrup povzročale delovne in pomožne naprave na 
lokacij izvedbe del in vozila za transport materiala in opreme. Ravni hrupa 
bodo v tem času odvisne od vrste in števila naprav ter časa izvajanja del, ki 
pa je odvisen od vremenskih razmer. Vir hrupa bo zgolj občasen, saj bodo 
dela potekala podnevi. Ker gre za začasen poseg v prostor, ni pričakovati 
večjega vpliva na obremenjenost okolja s hrupom, poleg tega se lahko vpliv 
omeji z ustrezno organizacijo gradbišča, 

• odpadki:  
posledica izvajanja del so različne vrste odpadkov, zaradi tega bo potrebno 
zagotoviti ustrezno skladiščenje in odvoz oziroma odstranjevanje le teh na 
način, ki ne bo onesnaževal okolja. 
 

Ocenjujemo, da glede na vrsto projekta oziroma investicijskega posega ne bo 
pojava stroškov za odpravo negativnih posledic, saj v primeru upoštevanja veljavnih 
predpisov in standardov s predmetnega področja, ni pričakovati, da bi zaradi 
investicije prišlo do nastanka bistvenih negativnih vplivov na okolje. 
 
Za odvoz gradbenih odpadkov, ki bodo nastali med prenovo, bo poskrbel zasebnik s 
svojimi izvajalci, kar bo opredeljeno v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, prav 
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tako bo za morebitno okoljsko škodo, ki bi nastala med izvajanjem projekta, veljalo 
načelo „onesnaževalec plača“. 
 

8.4 Časovni načrt izvedbe investicije 
 
Investicija bo izvedena predvidoma v roku enega leta od pričetka postopka sanacije 
posameznega objekta. V nadaljevanju opisujemo izvedbo investicije po izbrani 
varianti. 
 
8.4.1 Okvirni časovni načrt za varianto sanacije, v kolikor bi se izvajala po 

modelu JZP 
 
V nadaljevanju so navedene nekatere od predvidenih glavnih aktivnosti za izvedbo 
projekta v kolikor bi se le ta izvajala po medu javno – zasebnega partnerstva, z 
okvirnim časovnim načrtom, kot prikazuje Tabela 16.  
 
Tabela 16: Terminski plan izvedbe investicije po modelu JZP 

Aktivnost Predvideno trajanje 
Izdelava razširjenih energetskih pregledov  Že narejeno 
Izdelava DIIP ter potrjevanje Dec 2020 
Pridobitev popolnih vlog o zainteresiranosti za 
izpeljavo projektov javno-zasebnega partnerstva za 
projekt energetske sanacije posameznega objekta 

Jan 2021 

Izdelava IP ter potrjevanje Jan 2021 - Feb 2021 
Izdelava ocene upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu JZP  

Feb 2021 

Sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev Maj 2021 – Junij 2021 
Izvedba razpisa JZP z izborom zasebnika 
(konkurenčni dialog), zasebnik mora izdelati 
projektno dokumentacijo  

Junij 2021 – Julij 2021 

Izvedba GOI del  Avg 2021 – Nov 2021 
Primopredaja posameznega objekta  Dec 2021 
Izvajanje energetskega pogodbeništva 15 let 

 
Vzporedno z navedenim časovnim načrtom bodo tekli tudi postopki javnega 

naročanja za pripravljalne in spremljevalne aktivnosti, ki pa nimajo bistvenega vpliva 
na časovnico, zato niso posebej obravnavani. 
 
8.4.2 Okvirni časovni načrt za varianto sanacije, v kolikor bi se izvajala v 

lastni režiji Občine 
 
V nadaljevanju so navedene nekatere od predvidenih glavnih aktivnosti za izvedbo 
projekta za varianto po modelu javnega naročanja (glej razpredelnico: Tabela 17: 
Terminski plan izvedbe investicije za varianto ). 
 
Tabela 17: Terminski plan izvedbe investicije za varianto javnega naročanja 

Aktivnost Predvideno trajanje 
Izdelava razširjenih energetskih pregledov  Že narejeno 
Izdelava DIIP ter potrjevanje Dec 2020 
Pridobitev popolnih vlog o zainteresiranosti za Jan 2021 
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izpeljavo projektov javno-zasebnega partnerstva za 
projekt energetske sanacije posameznega objekta 
Izdelava IP ter potrjevanje Jan 2021 - Feb 2021 
Izdelava ocene upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu JZP  

Feb 2021 

Izdelava projektne dokumentacije Marec 2021 - April 2021 
Sklep o dodelitvi sofinancerskih sredstev Maj 2021 – Junij 2021 
Izvedba razpisa JN  Junij 2021 – Julij 2021 
Izvedba GOI del  Avg 2021 – Nov 2021 
Primopredaja posameznega objekta  Dec 2021 
 
Vzporedno z navedenim časovnim načrtom bodo tekli tudi postopki javnega 

naročanja za pripravljalne in spremljevalne aktivnosti, ki pa nimajo bistvenega vpliva 
na časovnico, zato niso posebej obravnavani. 
 

8.5 Organizacija in način vodenja projekta 
 
Občina bo zagotovila vodenje in spremljanje izvajanja investicije. Organizacija 
delovanja investicijske službe Občine je oblikovana tako, da zagotavlja strokovno, 
učinkovito in racionalno izvrševanje nalog ter učinkovit notranji nadzor nad 
opravljanjem nalog. Investicija ne bo vplivala na potrebo po dodatnih delovnih 
mestih pri investitorju za vodenje in spremljanje izvajanja investicije. Obstoječi kader 
v okviru Občine bo prevzel vodenje in spremljanje izvajanja investicije. Za izvedbo 
projekta bosta imenovana vodja operacije in vodja projekta s strani Občine. Za 
spremljanje in kontrolo izvajanja projekta bo vzpostavljena projektna skupina, ki bo 
spremljala napredovanje in izvajanje aktivnosti v okviru izvedbe investicije.  
 
Vodja projekta bo skrbel za vodenje, kontrolo izvedbe del bo izvajal po vnaprej 
postavljenem načrtu izvajanja del. Tako se bo zagotovilo redno izvajanje projekta in 
odprava morebitnih zastojev. Vodja operacije bo skrbel za celostno vodenje 
operacije projekta, s posebnim poudarkom na kohezijskih sredstvih. Pregled nad 
izvajanjem projekta bo imela projektna skupina, ki bo v ta namen ustanovljena 
znotraj Občine in se bo sestajala na rednih sestankih. Sestanki bodo namenjeni 
predvsem seznanjanju s potekom projekta in projektnih dejavnosti, usklajevanju 
dejavnosti s terminskim načrtom, pregledom nad finančnimi izdatki in prepoznavanju 
morebitnih težav, še preden bodo te nastopile. V primeru odstopanja od načrta 
izvedbe projekta bo projektna skupina preko vodje projekta od izvajalcev del 
zahtevala pospešitev izvedbe del ali sprejela druge ustrezne ukrepe za zmanjšanje 
težav oziroma nevšečnosti. 
 
Strošek dela na projektu, ki se bo delno uveljavljal iz kohezijskih sredstev, je 
vključen v prikaz investicijskih stroškov kot spremljevalna aktivnost.  
 
V primeru izkazane potrebe po dodatnih znanjih, predvsem v zvezi s pravno 
podporo postopkom javno-zasebnega partnerstva, za katerega na ravni osrednje 
vlade izkušnje oz. ustrezna praksa še ne obstajajo, bo potrebno sodelovanje 
zunanjih izvajalcev oz. svetovalcev. 
 
Za spremljanje in poročanje ter pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna finančna 
služba v sodelovanju z vodjo projekta. Njihova naloga bo ob zaključku projekta 
pripraviti vsebinsko in finančno poročilo v skladu z zahtevami projektne skupine, 
hkrati pa bo tudi skrbela za vodenje računov in finančno analizo projekta. 
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8.5.1 Spremljanje in kontrola projekta pogodbeništva 
 
Osnova vsakega gospodarnega ravnanja je spremljanje porabe in stroškov, ki 
nastajajo z uporabo posameznega objekta. Cilj energetskega managementa je 
ekonomsko upravičeno zniževanje rabe energije in stroškov ter ohranjanje 
doseženega napredka. 
 
Energetski monitoring se vrši na več načinov, dva najpogostejša sta: elektronsko 
odčitavanje merilnikov (ENS) - v tem primeru je potrebno več elektronske opreme, in 
'ročno' odčitavanje – skrbnik popisuje parametre na merilnikih oz. iz računov 
dobaviteljev. V obravnavanem primeru je primernejša rešitev elektronsko 
odčitavanje parametrov. Najpomembneje je, da je popis načrtovan na način, da 
ponudi kakovostne podatke za nadaljnje analize rabe in stroškov energije, ki so od 
primera do primera različni. 
 
Skladno s protokolom International Performance Measurement and Verification 
Protocol (PMVP) se bodo izvajale meritve ključnih parametrov: 

• poraba električne energije, 
• poraba toplote, 
• poraba vode. 

 
Na zgoraj navedene parametre ter posledično prihranke vpliva vrsta zunanjih 
dejavnikov, kot so vremenske razmere ter temperaturna nihanja, cene energentov, 
število in miselnost uporabnikov. Velik vpliv ima tudi ozaveščenost uporabnikov o 
učinkoviti rabi energije. 
 
Ključne informacije, ki se jih bo spremljalo:  

• dinamične in primerjalne analize rabe in stroškov energije, 
• pregled klimatskih pogojev in odstopanj od povprečnih vrednosti,  
• nadzor nad verodostojnostjo podatkov, 
• analiziranje rasti rabe in stroškov energije po vrsti storitve in namenu 

uporabe, 
• analiziranje energetskih in finančnih kazalnikov, 
• pregled in nadzor nad opremo. 

 
Osnova za primerjavo bodo podatki o povprečni porabi zadnjih treh let pred 
izvedeno energetsko sanacijo obravnavane stavbe. Spremljanje podatkov pa se bo 
izvajalo v mesečnih periodah. 
 
Merjenje porabe toplote za ogrevanje se bo izvajalo z daljinskim odčitavanjem 
porabe energenta ter proizvedene toplote, s čimer se bo nadziral tudi izkoristek. 
Daljinsko se bo odčitavala tudi poraba električne energije in vode ter zunanje 
temperature in notranje temperature na ključnih točkah. 
 
Pri tem je potrebno opozoriti, da bo projekt potekal po javno-zasebnem partnerstvu, 
v okviru katerega bo v prihodnjih 15 letih funkcijo »energetskega upravljanja« 
prevzel zasebni partner. 
 
V sklopu energetskega upravljanja bo potrebno zagotoviti upoštevanje vseh zahtev, 
ki bodo izhajale iz Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki je v pripravi 
na Ministrstvu za infrastrukturo. 
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9 Analiza variant z oceno stroškov in koristi ter izračun učinkovitosti 
za ekonomsko dobo investicije - Finančna in ekonomska analiza 

 
Po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, smo obravnavali 
variante izvedbe projekta energetske sanacije navedene v nadaljevanju. Variante so 
bile, kot že zapisano, obravnavane z vidika možnosti izpeljave projekta javno-
zasebnega partnerstva s predpostavko celovite energetske sanacije posameznega 
objektov z omejenimi lastnimi sredstvi.  
 
Predhodno je bilo ugotovljeno, da Občina za celovito energetsko sanacijo 
obravnavanih posameznih objektov ne razpolaga z zadostnimi lastnimi sredstvi, 
zato se je za čim učinkovitejše plasiranje lastnih sredstev v sanacijo zasledovalo cilj, 
da se projekt pripravi tako, da je ravno na meji zanimivosti zasebnega partnerja, 
konkretno, da se s strani javnega partnerja spodbudi projekt s samo toliko sredstvi, 
da se še zagotovi interes zasebnemu partnerju. V kolikor pa bi se za posamezni 
objekt izkazalo, da je nezanimiv za zasebne partnerje po predpostavljenih kriterijih 
in posledično neizvedljiv po modelu javno-zasebnega partnerstva, bi nadalje 
presojali možnost izvedbe z lastnimi sredstvi Občine. 
 
Variante obravnavane v dokumentu: 
 

1. Varianta  1: Brez investicije, 
2. Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 

spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
3. Varianta  3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike). 
 

Predpostavke, ki smo jih upoštevali pri vrednotenju investicije in pri kriterijih za 
določitev izbire posameznih variant so naslednje: 
 

• Celovita energetska sanacija posameznega objekta, 
• Finančna diskontna stopnja pri izračunu upravičenosti investicij za Občino: 4 

odstotkov, 
• Ekonomska diskontna stopnja pri izračunu upravičenosti investicij za Občino: 

5 odstotkov, 
• Finančna diskontna stopnja pri izračunu upravičenosti investicij za 

privatnega partnerja: 5 odstotkov, 
• Zahtevana interna stopnja donosnosti investicije za privatnega partnerja, ki 

je bila prepoznana kot najnižja stopnja donosnosti posameznega projekta za 

privatnega partnerja za pristop le-tega k projektu javno zasebnega 
partnerstva: 7 odstotkov, 

• Pogodbeno obdobje projektov javno-zasebnega partnerstva upoštevano v 

izračunih je prepoznano kot najdaljše za partnerje še sprejemljivo obdobje za 

pristop k projektu javno-zasebnega partnerstva: 15 let, 
• Minimalna udeležba zasebnega partnerja v finančni konstrukciji: 50,1  %, 
• Sredstva evropske kohezijske politike v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike), 
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• Prednost pred finančno in ekonomsko upravičenostjo izvedbe delnih sanacij 

ima celovita energetska sanacija zaradi obveznosti AN-URE 2020, ki 
zasleduje celovito sanacijo objektov za izpolnitev cilja celovite energetske 
prenove javnih stavb. 

• Učinki operacije v obliki prihrankov stroškov energije so obravnavani z vidika 

optimalnosti upravljanja in vzdrževanja energetskih sistemov, posledično se 

je privzelo, da bodo izhodiščni prihranki doseženi v primeru, da nalogo za to 

prevzame usposobljeni zasebni partner. V primeru izvajanja, upravljanja in 
vzdrževanja objekta v lastni režiji, pa se je zaradi manj optimalnega 

upravljanja in vzdrževanja privzeli, da bodo prihranki nižji za 15 %. 
 
Poleg tega se pri izvedbi projekta oz. operacije predpostavlja: 

• da zasebni partner, ob ustrezni ureditvi medsebojnih razmerij v okviru JZP, 
davek na dodano vrednost (DDV) na izvedene ukrepe energetske sanacije 
poračuna, 

• možnost ureditve tveganj v JZP na način, da večino tveganj nosi zasebni 

partner, 
• »namen« kot ključni kriterij za odločitev glede vrste koncesije (potrditev MF), 

in s tem odločitev za koncesijo storitve, 
• EUROSTAT pravilo glede kriterija 50 % relevanten zgolj za namen statistike 

in poročanja. 
 
Upravičenost investicijskega projekta smo analizirali z izračunom finančnih in 
ekonomskih kazalnikov in sicer notranje stopnje donosa, neto sedanje vrednosti in 
izračun relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo 
upoštevali metodo diskontiranja (DCF). 
 
V okviru dokumenta smo preučevali možnost izvedbe projekta po modelu JZP v 
kombinaciji z nepovratnimi sredstvi ter preverjali upravičenost takšne izvedbe 
napram izvedbi v lastni režiji, z lastnimi sredstvi. 
 
Skupna investicijska vrednost projekta z izvedbo z lastnimi sredstvi znaša 
913.940,48 EUR brez DDV oziroma 1.108.975,37  EUR z DDV v stalnih cenah in 
928.459,52 EUR brez DDV oziroma 1.126.592,10 EUR z DDV v tekočih cenah.  
 
V primeru izvedbe po modelu JZP je DDV od dela stroškov, ki jih sofinancira 
zasebni partner, povračljiv, zato se skupna investicijska vrednost projekta razlikuje, 
in sicer znaša 913.940,48 EUR brez DDV oziroma 940.079,17  EUR z DDV v stalnih 
cenah in 928.459,52 EUR brez DDV oziroma 954.993,56 EUR z DDV v tekočih 
cenah.  
 
V prilogi 1, 2 in 3 so predstavljeni podrobnejši izračuni in ugotovitve posameznih 
variant. V nadaljevanju pa podajamo izbrano varianto za objekte: 
 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
 
V spodnji preglednici Tabela 18 so podani glavni finančni in ekonomski kazalci tako 
za varianto izvedbe ukrepov z lastnimi sredstvi Občine, kakor tudi za varianto 
Javno-zasebnega partnerstva, posebej z vidika javnega in zasebnega partnerja. 
Prikaz je narejen na ravni posameznega objekta ter celotne operacije.   
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Tabela 18: Glavni finančni in ekonomski kazalci 

• Objekt OŠ Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo 

EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,13% 1,33% 3,75% 4,93% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -393.084,56 -70.993,01 -2.052,66 -1.349,45 

Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,58 -0,20 -0,03 0,00 

Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 34,69 17,69 218,78 10,43 

Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,12% 5,58% 19,52%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -303.795,76 15.246,76 100.630,83  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,44 0,04 1,65  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,92 12,20 5,70  

 
 

• Objekt ŠD Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 
sredstvi 

brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,85% 0,33% 3,76% 5,65% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -141.210,17 -32.572,66 -665,69 4.122,05 

Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,61 -0,28 -0,03 0,04 

Doba vračila 39,48 20,13 208,41 9,94 
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sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 
Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,13% 5,56% 22,87%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -102.656,60 4.958,10 41.617,39  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,45 0,04 2,03  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,96 12,22 4,74  

 
 

• Skupna operacija (vključeni vsi objekti) 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 
sredstvi 

brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 

JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,31% 1,08% 3,75% 5,11% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -534.294,73 -103.565,66 -2.718,35 2.772,60 

Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,58 -0,22 -0,03 0,01 

Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 35,79 18,25 216,07 10,30 

Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,12% 5,58% 20,37%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -406.452,36 20.204,38 142.248,22  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,44 0,04 1,75  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,93 12,20 5,42  
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Na podlagi izvedene finančne in ekonomske analize in primerjave variant 
posameznih načinov financiranja in izvedbe projekta zaključimo, da z vidika Občine 
finančni kazalniki za varianto z lastnimi sredstvi s subvencijo EU ne izkazujejo 
finančne upravičenosti izvedbe. Pri varianti izvedbe projekta po modelu JZP so 
finančni kazalniki z vidika upravičenosti Občine tudi pod mejnimi vrednostmi 
upravičenosti, vendar v primerjavi z ostalimi variantami najmanj neugodni. Iz 
finančnega vidika tako projekt za Občino ni upravičen. Pri izvedbi po modelu JZP je 
tudi za zasebnika priporočena stopnja donosnosti pod mejno določeno v navodilih 
MZI, natančneje v dokumentu Navodila za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (F-IRR,mejna = 7 
%). Dodatne uskladitve v rešitvi, ki bodo pripomogle  k doseganju ustrezne stopnje 
donosnosti zasebnika za vstop v projekt, bodo mogoče v okviru izvedenega razpisa 
JZP z izborom zasebnika (konkurenčni dialog).  
 
Vendar je potrebno pri tem izpostaviti, da gre v tem primeru za projekt vlaganja v 
infrastrukturo javnega značaja, ki ima širše družbene učinke, tako ima projekt širši 
družbeni pomen. Projekt bo tako prispeval k več družbenim učinkom in imel več 
družbenih koristi, posledično zgolj vidik finančnih kazalnikov ni najbolj primeren za 
odločanje o upravičenosti projekta. 
 
Vključitev širših družbenih koristi v analizo upravičenosti pa izkazuje pozitivne 
vrednosti, in sicer najvišje za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega 
partnerstva.  
 
Ugotovitve ekonomske analize izkazujejo upravičenost izvedbe variante: 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, s 
spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 
evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 
tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 

 
in sicer z vidika širših družbenih koristi. Poleg tega pa za predmetno varianto 
finančna analiza izkazuje večjo upravičenost izvedbe projekta v primerjavi z varianto 
izvedbe sanacije z lastnimi sredstvi. Sedanja letna poraba energije pred izvedbo 
ukrepov, predvideni letni prihranek energije po izvedenih ukrepih in predvidena nova 
poraba energije in energentov po izvedenih ukrepih so razvidni iz tabele v zaključku 
dokumenta. 
 
Pri ekonomski analizi, ki upošteva koristi investicije iz širšega družbenega vidika so 
kot ekonomske koristi obravnavane naslednje neposredne učinke: 

• povečanje energetske učinkovitosti, 
• zvišanje delovnega ugodja 

 
in posredne učinke: 

• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
• manjšanje onesnaževanje okolja. 

 
Koristi in stroške različnih učinkov je mogoče primerjati le v primeru skupne enote, v 
kateri so ti izraženi in ta enota je po navadi denar. Kriterij, po katerem odločamo, ali 
posamezni projekt izvedemo, je, da morata v svoji življenjski dobi prinesti pozitivne 
neto koristi. Le na ta način je mogoče upravičiti uporabo(javnih) sredstev za izvedbo 
posameznega projekta. Pri vrednotenju učinkov projekta je potrebo upoštevati vse 
potencialne vplive, ki jih ta projekta ima, saj lahko na ta način ugotovimo ali je 
projekt sprejemljiv tudi z družbenega vidika. Družbeno-ekonomskih učinkov ni vedno 
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mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko 
pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. 
 
Ekonomska analiza je bila izvedena z upoštevanjem zgoraj navedenih učinkov in je 
upoštevala scenarij, da se zviša delovno ugodje na način, da se temperatura v 
prostorih ustrezno poveča. V skladu s priporočili se zato ocena današnje količine 
energenta za ogrevanje poveča za 20 %.  
 
Pozitivna posledica prihranka primarne energije je posredno tudi zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v okolje, ki ga lahko ovrednotimo z multiplikatorjem 1,1 
povečanja specifične cene prihranjenega energenta. 
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10 Opis meril in uteži za izbiro optimalne variante 
 
Po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, smo obravnavali 
varianto izvedbe projekta celovite energetske prenove. Varianta je bila, kot že 
zapisano obravnavana z vidika možnosti izpeljave projekta javno-zasebnega 
partnerstva s predpostavko celovite energetske sanacije posameznega objekta s 
čim učinkovitejšim plasiranjem lastnih sredstev v sanacijo. Zasledovalo se je cilj, da 
se projekt pripravi tako, da je ravno na meji zanimivosti zasebnega partnerja, 
konkretno, da se s strani javnega partnerja spodbudi projekt s samo toliko sredstvi, 
da se še zagotovi interes zasebnega partnerja. V kolikor pa bi se za objekt izkazalo, 
da je nezanimiv za zasebne partnerje po predpostavljenih kriterijih in posledično 
neizvedljiv po modelu javno-zasebnega partnerstva ter da kriteriji upravičenosti 
projekta kažejo na neupravičenost oziroma manjšo upravičenost izpeljave projekta 
po JZP z vidika javnega partnerja, bi nadalje presojali možnost izvedbe z lastnimi 
sredstvi Občine. 
 
Variante obravnavane v dokumentu: 

1. Varianta 1: Brez investicije, 
2. Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 

spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
3. Varianta 3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike). 
 
Predpostavke, ki smo jih upoštevali pri vrednotenju investicije in pri kriterijih za 
določitev izbire posameznih variant so naslednje: 

• Celovita energetska sanacija objekta, 
• Finančna diskontna stopnja pri izračunu upravičenosti investicij za Občino: 4 

odstotkov, 
• Ekonomska diskontna stopnja pri izračunu upravičenosti investicij za Občino: 

5 odstotkov, 
• Finančna diskontna stopnja pri izračunu upravičenosti investicij za 

privatnega partnerja: 5 odstotkov, 
• Zahtevana interna stopnja donosnosti investicije za privatnega partnerja, ki 

je bila prepoznana kot najnižja stopnja donosnosti posameznega projekta za 

privatnega partnerja za pristop le-tega k projektu javno zasebnega 
partnerstva: 7 odstotkov, 

• Pogodbeno obdobje projektov javno-zasebnega partnerstva upoštevano v 

izračunih je prepoznano kot najdaljše za partnerje še sprejemljivo obdobje za 

pristop k projektu javno-zasebnega partnerstva: 15 let, 
• Minimalna udeležba zasebnega partnerja v finančni konstrukciji: 50,1  %, 
• Sredstva evropske kohezijske politike v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike), 
• Prednost pred finančno in ekonomsko upravičenostjo izvedbe delnih sanacij 

ima celovita energetska sanacija zaradi obveznosti AN-URE 2020, ki 
zasleduje celovito sanacijo objektov za izpolnitev cilja celovite energetske 
prenove javnih stavb, 
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• Učinki operacije v obliki prihrankov stroškov energije so obravnavani z vidika 

optimalnosti upravljanja in vzdrževanja energetskih sistemov, posledično se 

je privzelo, da bodo izhodiščni prihranki doseženi v primeru, da nalogo za to 

prevzame usposobljeni zasebni partner. V primeru izvajanja, upravljanja in 
vzdrževanja objekta v lastni režiji, pa se je zaradi manj optimalnega 

upravljanja in vzdrževanja privzeli, da bodo prihranki nižji za 15 %. 
 

 
Poleg tega se pri izvedbi projekta oz. operacije predpostavlja: 

• da zasebni partner, ob ustrezni ureditvi medsebojnih razmerij v okviru JZP, 
davek na dodano vrednost (DDV) na izvedene ukrepe energetske sanacije 
poračuna, 

• možnost ureditve tveganj v JZP na način, da večino tveganj nosi zasebni 
partner, 

• »namen« kot ključni kriterij za odločitev glede vrste koncesije, in s tem 
odločitev za koncesijo storitve, 

• EUROSTAT pravilo glede kriterija 50 % relevanten zgolj za namen statistike 
in poročanja. 

 
Pri izboru optimalne variante so uporabljena naslednja merila z utežmi ob 
upoštevanj zgoraj navedenih kriterijev, in sicer po sistemu varianta z najboljšo 
vrednostjo merila 20 %, druga 10 % in najslabša varianta 0 %:  
 

1. Celovitost energetske prenove (0 do 20 %) 
2. Čim manjša višina vloženih lastnih sredstev Občine (0 do 20 %) 
3. Donosnost vloženih lastnih sredstev Občine na osnovi ekonomske analize (0 

do 20 %) 
4. Udeležbe Občine v prihranku letno glede na vložena lastna sredstva (0 do 

20 %) 
5. Zmanjšanje onesnaževanja okolja z izpusti toplogrednih plinov (0 do 20 %) 
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11 Predstavitev in razlaga rezultatov 
 
Na podlagi zgornjih izhodišč smo izdelali oceno upravičenosti vseh variant za 
posamezni objekt in izbrali najprimernejšo oziroma najbolj upravičeno optimalno 
varianto. 
 
Kakor je razvidno iz prejšnjega poglavja so bile obravnave naslednje variante: 

1. Varianta 1: Brez investicije, 
2. Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 

spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
3. Varianta 3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike). 
 
V nadaljevanju pa podajamo izbrano varianto za objekte: 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike). 
 

Skupna investicijska vrednost projekta z izvedbo z lastnimi sredstvi znaša 
913.940,48 EUR brez DDV oziroma 1.108.975,37  EUR z DDV v stalnih cenah in 
928.459,52 EUR brez DDV oziroma 1.126.592,10 EUR z DDV v tekočih cenah.  
 
V primeru izvedbe po modelu JZP je DDV od dela stroškov, ki jih sofinancira 
zasebni partner, povračljiv, zato se skupna investicijska vrednost projekta razlikuje, 
in sicer znaša 913.940,48 EUR brez DDV oziroma 940.079,17  EUR z DDV v stalnih 
cenah in 928.459,52 EUR brez DDV oziroma 954.993,56 EUR z DDV v tekočih 
cenah.  
 
V nadaljevanju je podrobneje opisana izbrana optimalna varianta. 
 
V spodnji preglednici Tabela 19 so podani glavni finančni in ekonomski kazalci tako 
za varianto izvedbe ukrepov z lastnimi sredstvi Občine, kakor tudi za varianto 
Javno-zasebnega partnerstva, posebej z vidika javnega in zasebnega partnerja.  
 
 
Tabela 19: Glavni finančni in ekonomski kazalci – celotna operacija 

Kazalnik 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 
sredstvi 

brez 
subvencije 

EU 

Izvedba 
sanacije z 
lastnimi 

sredstvi s 
subvencijo EU 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega partnerstva, 

s  spodbudo Ministrstva za 
infrastrukturo, v katero so 

vključena sredstva evropske 
kohezijske politike - VIDIK 

JAVNEGA PARTNERJA 

Izvedba sanacije po principu 
javno-zasebnega 

partnerstva, s  spodbudo 
Ministrstva za infrastrukturo, 

v katero so vključena 
sredstva evropske 

kohezijske politike - VIDIK 
ZASEBNEGA PARTNERJA 

Finančna 
interna stopnja 
donosa (F-
ISD; IRR) -5,31% 1,08% 3,75% 5,11% 

Finančna neto 
sedanja 
vrednost (F- -534.294,73 -103.565,66 -2.718,35 2.772,60 



GEprojekt  DIIP - Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje  stran 60 

Datoteka: DIIP ES OS in SD Mozirje_ver5  

NSV; NPV) 
Finančna 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,58 -0,22 -0,03 0,01 

Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
finančni vidik) 35,79 18,25 216,07 10,30 

Ekonomska 
interna stopnja 
donosa (E-
ISD; IRR) -2,12% 5,58% 20,37%  
Ekonomska 
neto sedanja 
vrednost (F-
NSV; NPV) -406.452,36 20.204,38 142.248,22  
Ekonomska 
relativna neto 
sedanja 
vrednost (F-
RNSV; RNPV) -0,44 0,04 1,75  
Doba vračila 
sredstev 
(enostavna - 
ekonomski 
vidik) 23,93 12,20 5,42  

 
Na podlagi izvedene finančne in ekonomske analize in primerjave variant 
posameznih načinov financiranja in izvedbe projekta zaključimo, da z vidika Občine 
finančni kazalniki za varianto z lastnimi sredstvi s subvencijo EU ne izkazujejo 
finančne upravičenosti izvedbe. Pri varianti izvedbe projekta po modelu JZP so 
finančni kazalniki z vidika upravičenosti Občine tudi pod mejnimi vrednostmi 
upravičenosti, vendar v primerjavi z ostalimi variantami najmanj neugodni. Iz 
finančnega vidika tako projekt za Občino ni upravičen. Pri izvedbi po modelu JZP je 
tudi za zasebnika priporočena stopnja donosnosti pod mejno določeno v navodilih 
MZI, natančneje v dokumentu Navodila za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (F-IRR,mejna = 7 
%). Dodatne uskladitve v rešitvi, ki bodo pripomogle  k doseganju ustrezne stopnje 
donosnosti zasebnika za vstop v projekt, bodo mogoče v okviru izvedenega razpisa 
JZP z izborom zasebnika (konkurenčni dialog).  
 
Vendar je potrebno pri tem izpostaviti, da gre v tem primeru za projekt vlaganja v 
infrastrukturo javnega značaja, ki ima širše družbene učinke, tako ima projekt širši 
družbeni pomen. Projekt bo tako prispeval k več družbenim učinkom in imel več 
družbenih koristi, posledično zgolj vidik finančnih kazalnikov ni najbolj primeren za 
odločanje o upravičenosti projekta. 
 
Vključitev širših družbenih koristi v analizo upravičenosti pa izkazuje pozitivne 
vrednosti, in sicer najvišje za izvedbo projekta po principu javno-zasebnega 
partnerstva.  
 
Ugotovitve ekonomske analize izkazujejo upravičenost izvedbe variante: 
 

• Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
s  spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena 
sredstva evropske kohezijske politike v višini 49 % upravičenih 
stroškov operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske 
soudeležbe kohezijske politike),  
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in sicer z vidika širših družbenih koristi. Poleg tega pa za predmetno varianto 
finančna analiza z vidika zasebnega partnerja izkazuje mejno upravičenost 
izvedbe projekta zanj. 
 
Naslednja Tabela 20 prikazuje izračun izbire najugodnejše variante na osnovi 
podatkov ekonomske analize in ob upoštevanju v predhodnem poglavju 
predstavljenih meril in uteži. 
 
Tabela 20: Izračun vrednosti meril 

 

Merila 
Brez 

investicije JZP 
Lastna 

sredstva 

Celovitost energetske prenove 0,00 % 20,00 % 20,00 % 

Čim manjša višina vloženih lastnih sredstev občine 20,00 % 10,00 % 0,00 % 

Donosnost vloženih lastnih sredstev Občine na 
osnovi ekonomske analize 0,00 % 20,00 % 10,00 % 

Udeležbe Občine v prihranku letno glede na 
vložena lastna sredstva  0,00 % 20,00 % 10,00 % 

Zmanjšanje onesnaževanja okolja z izpusti 
toplogrednih plinov 0,00 % 10,00 % 10,00 % 

SKUPAJ 20,00 % 80,00 % 50,00 % 

 

 
Iz primerjave vsote izračunanih vrednosti za posamezno merilo je med 
obravnavnimi variantami: 
 

1. Varianta 1: Brez investicije, 
2. Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 

spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena sredstva 

evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov operacije (od 

tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe kohezijske politike), 
3. Varianta 3: Izvedba sanacije z lastnimi sredstvi Občine v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih stroškov 

operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske soudeležbe 

kohezijske politike). 
 
z utemeljitvijo najvišje vsote izračunanih vrednosti za posamezno merilo v vrednosti 
80,00 %, je izbrana naslednja varianta: 
 

Varianta 2: Izvedba sanacije po principu javno-zasebnega partnerstva, 
s  spodbudo Ministrstva za infrastrukturo, v katero so vključena 

sredstva evropske kohezijske politike  v višini 49 % upravičenih 

stroškov operacije (od tega 85 % EU sredstev in 15 % slovenske 
soudeležbe kohezijske politike). 
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V nadaljevanju v preglednici Tabela 21 podajamo rezultate projekta v obliki ključnih 
parametrov in specifičnih vrednost le teh. 
 
Tabela 21: Rezultati projekta 

OBJEKT OŠ Mozirje ŠD Mozirje SKUPAJ 
Neto tlorisna površina 
[m2] 

                               
3.117,90      

                                                   
1.994,80      

                   
5.112,70      

 Poraba energije 
(kWh/a) - obstoječe  

                         
425.951,00      

                                             
183.059,00      

             
609.010,00      

 Poraba energije 
(kWh/a) - sanirano  

                         
155.623,00      

                                                
95.322,00      

             
250.945,00      

 Prihranek energije 
(kWh/a)  

                         
270.328,00      

                                                
87.737,00      

             
358.065,00      

 Stroški energije 
(EUR/a) - obstoječe  

                            
40.037,57      

                                                
17.456,84      

                
57.494,41      

 Stroški energije 
(EUR/a) - sanirano  

                            
16.861,55      

                                                
10.588,87      

                
27.450,42      

 Prihranek stroškov 
energije (EUR/a)  

                            
23.176,02      

                                                   
6.867,97      

                
30.043,99      

 Investicija GOI brez 
ddv/površino (EUR/m2)  

                                    
184,13      

                                                        
287,80      

                        
150,16      

 Poraba 
energije/površino 
(kWh/a/m2) - obstoječe  

                                    
136,61      

                                                           
91,77      

                        
119,12      

 Poraba 
energije/površino 
(kWh/a/m2) - sanirano  

                                       
49,91      

                                                           
47,79      

                           
49,08      

 Prihranek 
energije/površino 
(kWh/a/m2)  

                                       
86,70      

                                                           
43,98      

                           
70,03      

 Investicija GOI brez 
ddv/prihranek energije 
(EUR/kWh/a)  

                                          
2,12      

                                                              
6,54      

                              
2,14      

 
 
Specifični kazalniki v preglednici Tabela 21 prikazujejo razmerja med višino 
investicije, površino posameznega objekta, obstoječo letno porabo in porabo po 
sanaciji v kWh ter letnim prihrankom energije v kWh, ki je razlika med letno porabo 
energije v kWh na leto pri obstoječem stanju posameznega objekta ter letno porabo 
energije v kWh na leto v primeru izvedene sanacije. 
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12 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 
s časovnim načrtom 

 
Izvedba nameravane investicije je smiselna, saj je analiza, izdelana v DIIP 
pokazala, da je investicija ekonomsko upravičena ter da ima številne družbene 
koristi, ki prav tako opravičujejo oziroma narekujejo izvedbo projekta. 
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10, 27/16) v 4. členu določa 
mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 
dokumentacije, glede na višino predvidene investicije, določeno v stalnih cenah z 
vključenim in posebej prikazanim DDV, in sicer: 

• za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR 
najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 

• z investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 500.000 EUR dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP), 

• za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo nad 2.500.000 EUR 
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijsko 
zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP). 

 
Obravnavan projekt ima po obeh variantah ocenjeno investicijsko vrednost v višini, 
ki zahteva izdelavo DIIP in IP.  
 
Poleg tega je potrebno omeniti tudi pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev katere 
je opredelilo Ministrstvo za infrastrukturo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje 
energetske prenove stavb. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske 
prenove stavb, eden ključnih pogojev za prijavo na razpis pa je tudi minimalna višina 
operacije, ki v primeru izvedbe projekta po modelu JZP znaša 750.000 EUR brez 
DDV, v primeru izvedbe projekta v lastni režiji po javnem naročilu, pa 500.000 EUR 
brez DDV.  
 
Glede na navedena dejstva ocenjujemo, da je smiselno in potrebno pristopiti k 
izdelavi nadaljnje investicijske dokumentacije za načrtovano naložbo, skladno z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) torej k izdelavi 
investicijskega programa (IP), in sicer z obravnavo posamičnih objektov v okviru ene 
operacije. 
 
Potrebna je predhodna uvrstitev projekta v NRP in v občinski proračun 
(prerazporeditev sredstev) ter izvedba vseh nadaljnjih postopkov javnega naročanja 
za izbor izvajalca in izvedbo. 
 
Izvedba nameravane investicije je z vidika lastnika posameznega objekta, ki so 
predmet tega DIIP, nujna in je praktično edina izbira. Glede rezultate primerjav med 
obema obravnavanima variantama predlagamo, da Občina izvede projekt po 
principu javno-zasebnega partnerstva. Na ta način bo dosegla bistveno višje 
vrednosti finančnih in ekonomskih kazalnikov za predmetno naložbo.  
 
Glede na navedeno predlagamo, da javni partner nadaljuje aktivnosti v smeri, da se 
izvede projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
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13 Seznam prilog 
 
 

• Priloga 1: Finančna analiza variante JZP z vidika javnega in zasebnega 
partnerja (na ravni objekta OŠ Mozirje, ŠD Mozirje ter celotne operacije) 

• Priloga 2: Finančna analiza variante z lastnimi sredstvi z vidika javnega 
partnerja (na ravni objekta OŠ Mozirje, ŠD Mozirje ter celotne operacije) 

• Priloga  3: Ekonomska analiza (na ravni objekta OŠ Mozirje, ŠD Mozirje ter 

celotne operacije) 
 
 
 
 
 



PRILOGA 1: FINANČNA ANALIZA VARIANTE JZP Z VIDIKA JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA (OBJEKT OŠ MOZIRJE)

 4%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15 0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15

1 2021 58.915,53 0,00 0,00 0,00 -58.915,53 0 2021 56.649,54 0,00 0,00 0,00 -56.649,54

2 2022 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 1 2022 0,00 0,00 257,52 0,00 257,52

3 2023 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 2 2023 0,00 0,00 247,61 0,00 247,61

4 2024 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 3 2024 0,00 0,00 238,09 0,00 238,09

5 2025 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 4 2025 0,00 0,00 228,93 0,00 228,93

6 2026 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 5 2026 0,00 0,00 220,13 0,00 220,13

7 2027 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 6 2027 0,00 0,00 211,66 0,00 211,66

8 2028 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 7 2028 0,00 0,00 203,52 0,00 203,52

9 2029 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 8 2029 0,00 0,00 195,69 0,00 195,69

10 2030 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 9 2030 0,00 0,00 188,16 0,00 188,16

11 2031 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 10 2031 0,00 0,00 180,93 0,00 180,93

12 2032 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 11 2032 0,00 0,00 173,97 0,00 173,97

13 2033 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 12 2033 0,00 0,00 167,28 0,00 167,28

14 2034 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 13 2034 0,00 0,00 160,84 0,00 160,84

15 2035 0,00 0,00 278,53 0,00 278,53 14 2035 0,00 0,00 154,66 0,00 154,66

16 2036 0,00 0,00 278,53 100.469,25 100.747,78 15 2036 0,00 0,00 148,71 53.641,35 53.790,06

SKUPAJ 60.937,68 0,00 4.177,93 100.469,25 43.709,50 SKUPAJ 58.671,69 0,00 2.977,68 53.641,35 -2.052,66

vrednost enota

3,747% %

-2.052,66 EUR

-0,0337

218,78 LET

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2021 287.629,11 0,00 0,00 0,00 -287.629,11 1 2021 273.932,49 0,00 0,00 0,00 -273.932,49

2 2022 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 2 2022 0,00 0,00 25.010,74 0,00 25.010,74

3 2023 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 3 2023 0,00 0,00 23.819,75 0,00 23.819,75

4 2024 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 4 2024 0,00 0,00 22.685,48 0,00 22.685,48

5 2025 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 5 2025 0,00 0,00 21.605,21 0,00 21.605,21

6 2026 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 6 2026 0,00 0,00 20.576,40 0,00 20.576,40

7 2027 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 7 2027 0,00 0,00 19.596,57 0,00 19.596,57

8 2028 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 8 2028 0,00 0,00 18.663,40 0,00 18.663,40

9 2029 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 9 2029 0,00 0,00 17.774,66 0,00 17.774,66

10 2030 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 10 2030 0,00 0,00 16.928,25 0,00 16.928,25

11 2031 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 11 2031 0,00 0,00 16.122,14 0,00 16.122,14

12 2032 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 12 2032 0,00 0,00 15.354,42 0,00 15.354,42

13 2033 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 13 2033 0,00 0,00 14.623,26 0,00 14.623,26

14 2034 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 14 2034 0,00 0,00 13.926,91 0,00 13.926,91

15 2035 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 15 2035 0,00 0,00 13.263,73 0,00 13.263,73

16 2036 0,00 0,00 27.574,34 0,00 27.574,34 16 2036 0,00 0,00 12.632,12 0,00 12.632,12

SKUPAJ 287.629,11 0,00 413.615,06 0,00 125.985,95 SKUPAJ 273.932,49 0,00 272.583,04 0,00 -1.349,45

vrednost enota

4,927% %

-1.349,45 EUR

-0,0047

10,43 LET

JAVNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR) 

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

finančni kazalnik

Doba vračila sredstev (enostvna)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

finančni kazalnik

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

ZASEBNI PARTNER

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

Doba vračila sredstev (enostavna)



PRILOGA 1: FINANČNA ANALIZA VARIANTE JZP Z VIDIKA JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA (OBJEKT ŠD MOZIRJE)

 4%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85 0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85

1 2021 19.256,41 0,00 0,00 0,00 -19.256,41 1 2021 18.515,78 0,00 0,00 0,00 -18.515,78

2 2022 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 2 2022 0,00 0,00 91,16 0,00 91,16

3 2023 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 3 2023 0,00 0,00 87,66 0,00 87,66

4 2024 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 4 2024 0,00 0,00 84,29 0,00 84,29

5 2025 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 5 2025 0,00 0,00 81,04 0,00 81,04

6 2026 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 6 2026 0,00 0,00 77,93 0,00 77,93

7 2027 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 7 2027 0,00 0,00 74,93 0,00 74,93

8 2028 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 8 2028 0,00 0,00 72,05 0,00 72,05

9 2029 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 9 2029 0,00 0,00 69,28 0,00 69,28

10 2030 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 10 2030 0,00 0,00 66,61 0,00 66,61

11 2031 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 11 2031 0,00 0,00 64,05 0,00 64,05

12 2032 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 12 2032 0,00 0,00 61,59 0,00 61,59

13 2033 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 13 2033 0,00 0,00 59,22 0,00 59,22

14 2034 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 14 2034 0,00 0,00 56,94 0,00 56,94

15 2035 0,00 0,00 98,60 0,00 98,60 15 2035 0,00 0,00 54,75 0,00 54,75

16 2036 0,00 0,00 98,60 33.880,00 33.978,60 16 2036 0,00 0,00 52,64 18.088,81 18.141,45

SKUPAJ 20.549,26 0,00 1.479,03 33.880,00 14.809,77 SKUPAJ 19.808,63 0,00 1.054,13 18.088,81 -665,69

vrednost enota

3,758% %

-665,69 EUR

-0,0324

208,41 LET

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2021 96.993,60 0,00 0,00 0,00 -96.993,60 0 2017 92.374,86 0,00 0,00 0,00 -92.374,86

2 2022 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 1 2018 0,00 0,00 8.854,03 0,00 8.854,03

3 2023 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 2 2018 0,00 0,00 8.432,41 0,00 8.432,41

4 2024 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 3 2019 0,00 0,00 8.030,87 0,00 8.030,87

5 2025 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 4 2020 0,00 0,00 7.648,44 0,00 7.648,44

6 2026 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 5 2021 0,00 0,00 7.284,23 0,00 7.284,23

7 2027 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 6 2022 0,00 0,00 6.937,37 0,00 6.937,37

8 2028 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 7 2023 0,00 0,00 6.607,01 0,00 6.607,01

9 2029 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 8 2024 0,00 0,00 6.292,39 0,00 6.292,39

10 2030 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 9 2025 0,00 0,00 5.992,76 0,00 5.992,76

11 2031 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 10 2026 0,00 0,00 5.707,39 0,00 5.707,39

12 2032 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 11 2027 0,00 0,00 5.435,61 0,00 5.435,61

13 2033 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 12 2028 0,00 0,00 5.176,77 0,00 5.176,77

14 2034 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 13 2029 0,00 0,00 4.930,26 0,00 4.930,26

15 2035 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 14 2030 0,00 0,00 4.695,48 0,00 4.695,48

16 2036 0,00 0,00 9.761,57 0,00 9.761,57 15 2031 0,00 0,00 4.471,89 0,00 4.471,89

SKUPAJ 96.993,60 0,00 146.423,54 0,00 49.429,94 SKUPAJ 92.374,86 0,00 96.496,91 0,00 4.122,05

vrednost enota

5,653% %

4.122,05 EUR

0,0425

9,94 LET

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostvna)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna)

ZASEBNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

finančni kazalnik

JAVNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR) 

finančni kazalnik

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)



PRILOGA 1: FINANČNA ANALIZA VARIANTE JZP Z VIDIKA JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA (CELOTNA OPERACIJA)

 4%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00 0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00

1 2021 78.171,93 0,00 0,00 0,00 -78.171,93 1 2021 75.165,32 0,00 0,00 0,00 -75.165,32

2 2022 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 2 2022 0,00 0,00 348,68 0,00 348,68

3 2023 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 3 2023 0,00 0,00 335,27 0,00 335,27

4 2024 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 4 2024 0,00 0,00 322,37 0,00 322,37

5 2025 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 5 2025 0,00 0,00 309,97 0,00 309,97

6 2026 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 6 2026 0,00 0,00 298,05 0,00 298,05

7 2027 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 7 2027 0,00 0,00 286,59 0,00 286,59

8 2028 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 8 2028 0,00 0,00 275,57 0,00 275,57

9 2029 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 9 2029 0,00 0,00 264,97 0,00 264,97

10 2030 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 10 2030 0,00 0,00 254,78 0,00 254,78

11 2031 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 11 2031 0,00 0,00 244,98 0,00 244,98

12 2032 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 12 2032 0,00 0,00 235,55 0,00 235,55

13 2033 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 13 2033 0,00 0,00 226,49 0,00 226,49

14 2034 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 14 2034 0,00 0,00 217,78 0,00 217,78

15 2035 0,00 0,00 377,13 0,00 377,13 15 2035 0,00 0,00 209,41 0,00 209,41

16 2036 0,00 0,00 377,13 134.349,25 134.726,38 16 2036 0,00 0,00 201,35 71.730,16 71.931,52

SKUPAJ 81.486,93 0,00 5.656,96 134.349,25 58.519,27 SKUPAJ 78.480,32 0,00 4.031,81 71.730,16 -2.718,35

vrednost enota

3,750% %

-2.718,35 EUR

-0,0334

216,07 LET

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2021 384.622,71 0,00 0,00 0,00 -384.622,71 1 2021 366.307,34 0,00 0,00 0,00 -366.307,34

2 2022 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 2 2022 0,00 0,00 33.864,77 0,00 33.864,77

3 2023 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 3 2023 0,00 0,00 32.252,16 0,00 32.252,16

4 2024 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 4 2024 0,00 0,00 30.716,34 0,00 30.716,34

5 2025 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 5 2025 0,00 0,00 29.253,66 0,00 29.253,66

6 2026 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 6 2026 0,00 0,00 27.860,63 0,00 27.860,63

7 2027 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 7 2027 0,00 0,00 26.533,93 0,00 26.533,93

8 2028 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 8 2028 0,00 0,00 25.270,41 0,00 25.270,41

9 2029 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 9 2029 0,00 0,00 24.067,06 0,00 24.067,06

10 2030 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 10 2030 0,00 0,00 22.921,01 0,00 22.921,01

11 2031 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 11 2031 0,00 0,00 21.829,53 0,00 21.829,53

12 2032 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 12 2032 0,00 0,00 20.790,03 0,00 20.790,03

13 2033 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 13 2033 0,00 0,00 19.800,03 0,00 19.800,03

14 2034 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 14 2034 0,00 0,00 18.857,17 0,00 18.857,17

15 2035 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 15 2035 0,00 0,00 17.959,21 0,00 17.959,21

16 2036 0,00 0,00 37.335,91 0,00 37.335,91 16 2036 0,00 0,00 17.104,01 0,00 17.104,01

SKUPAJ 384.622,71 0,00 560.038,60 0,00 175.415,89 SKUPAJ 366.307,34 0,00 369.079,95 0,00 2.772,60

vrednost enota

5,112% %

2.772,60 EUR

0,0072

10,30 LET

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostvna)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna)

ZASEBNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

finančni kazalnik

JAVNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR) 

finančni kazalnik

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)



PRILOGA 2: FINANČNA ANALIZA VARIANTE Z LASTNIMI SREDSTVI Z VIDIKA JAVNEGA PARTNERJA (51% financira JP; 49% upravičenih stroškov NS) (OBJEKT OŠ MOZIRJE)

 4%  

zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15 0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15

1 2021 346.544,64 0,00 0,00 0,00 -346.544,64 1 2021 333.216,00 0,00 0,00 0,00 -333.216,00

2 2022 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 2 2022 0,00 0,00 18.213,40 0,00 18.213,40

3 2023 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 3 2023 0,00 0,00 17.512,88 0,00 17.512,88

4 2024 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 4 2024 0,00 0,00 16.839,31 0,00 16.839,31

5 2025 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 5 2025 0,00 0,00 16.191,65 0,00 16.191,65

6 2026 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 6 2026 0,00 0,00 15.568,89 0,00 15.568,89

7 2027 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 7 2027 0,00 0,00 14.970,09 0,00 14.970,09

8 2028 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 8 2028 0,00 0,00 14.394,31 0,00 14.394,31

9 2029 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 9 2029 0,00 0,00 13.840,69 0,00 13.840,69

10 2030 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 10 2030 0,00 0,00 13.308,35 0,00 13.308,35

11 2031 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 11 2031 0,00 0,00 12.796,49 0,00 12.796,49

12 2032 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 12 2032 0,00 0,00 12.304,32 0,00 12.304,32

13 2033 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 13 2033 0,00 0,00 11.831,08 0,00 11.831,08

14 2034 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 14 2034 0,00 0,00 11.376,04 0,00 11.376,04

15 2035 0,00 0,00 19.699,61 0,00 19.699,61 15 2035 0,00 0,00 10.938,50 0,00 10.938,50

16 2036 0,00 0,00 19.699,61 100.469,25 120.168,86 16 2036 0,00 0,00 10.517,78 53.641,35 64.159,14

SKUPAJ 348.566,79 0,00 295.494,20 100.469,25 47.396,67 SKUPAJ 335.238,15 0,00 210.603,79 53.641,35 -70.993,01

vrednost enota

1,333% %

-70.993,01 EUR

-0,2037

17,69 LETDoba vračila sredstev (enostvna)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

finančni kazalnik

JAVNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR) 

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)



PRILOGA 2: FINANČNA ANALIZA VARIANTE Z LASTNIMI SREDSTVI Z VIDIKA JAVNEGA PARTNERJA (51% financira JP; 49% upravičenih stroškov NS) (OBJEKT ŠD MOZIRJE)

 4%  

zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85 0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85

1 2021 116.250,01 0,00 0,00 0,00 -116.250,01 1 2021 111.778,85 0,00 0,00 0,00 -111.778,85

2 2022 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 2 2022 0,00 0,00 5.397,35 0,00 5.397,35

3 2023 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 3 2023 0,00 0,00 5.189,76 0,00 5.189,76

4 2024 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 4 2024 0,00 0,00 4.990,15 0,00 4.990,15

5 2025 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 5 2025 0,00 0,00 4.798,23 0,00 4.798,23

6 2026 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 6 2026 0,00 0,00 4.613,68 0,00 4.613,68

7 2027 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 7 2027 0,00 0,00 4.436,23 0,00 4.436,23

8 2028 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 8 2028 0,00 0,00 4.265,61 0,00 4.265,61

9 2029 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 9 2029 0,00 0,00 4.101,54 0,00 4.101,54

10 2030 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 10 2030 0,00 0,00 3.943,79 0,00 3.943,79

11 2031 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 11 2031 0,00 0,00 3.792,11 0,00 3.792,11

12 2032 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 12 2032 0,00 0,00 3.646,26 0,00 3.646,26

13 2033 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 13 2033 0,00 0,00 3.506,02 0,00 3.506,02

14 2034 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 14 2034 0,00 0,00 3.371,17 0,00 3.371,17

15 2035 0,00 0,00 5.837,78 0,00 5.837,78 15 2035 0,00 0,00 3.241,51 0,00 3.241,51

16 2036 0,00 0,00 5.837,78 33.880,00 39.717,78 16 2036 0,00 0,00 3.116,84 18.088,81 21.205,64

SKUPAJ 117.542,86 0,00 87.566,63 33.880,00 3.903,77 SKUPAJ 113.071,70 0,00 62.410,24 18.088,81 -32.572,66

vrednost enota

0,330% %

-32.572,66 EUR

-0,2771

20,13 LET

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostvna)

JAVNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR) 

finančni kazalnik

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)



PRILOGA 2: FINANČNA ANALIZA VARIANTE Z LASTNIMI SREDSTVI Z VIDIKA JAVNEGA PARTNERJA (51% financira JP; 49% upravičenih stroškov NS) (CELOTNA OPERACIJA)

 4%  

zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki Ostanek vrednosti
Neto denarni 

tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti
Neto denarni 

tok

0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00 0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00

1 2021 462.794,64 0,00 0,00 0,00 -462.794,64 1 2021 444.994,85 0,00 0,00 0,00 -444.994,85

2 2022 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 2 2022 0,00 0,00 23.610,75 0,00 23.610,75

3 2023 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 3 2023 0,00 0,00 22.702,65 0,00 22.702,65

4 2024 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 4 2024 0,00 0,00 21.829,47 0,00 21.829,47

5 2025 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 5 2025 0,00 0,00 20.989,87 0,00 20.989,87

6 2026 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 6 2026 0,00 0,00 20.182,57 0,00 20.182,57

7 2027 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 7 2027 0,00 0,00 19.406,32 0,00 19.406,32

8 2028 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 8 2028 0,00 0,00 18.659,92 0,00 18.659,92

9 2029 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 9 2029 0,00 0,00 17.942,23 0,00 17.942,23

10 2030 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 10 2030 0,00 0,00 17.252,14 0,00 17.252,14

11 2031 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 11 2031 0,00 0,00 16.588,60 0,00 16.588,60

12 2032 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 12 2032 0,00 0,00 15.950,58 0,00 15.950,58

13 2033 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 13 2033 0,00 0,00 15.337,09 0,00 15.337,09

14 2034 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 14 2034 0,00 0,00 14.747,21 0,00 14.747,21

15 2035 0,00 0,00 25.537,39 0,00 25.537,39 15 2035 0,00 0,00 14.180,01 0,00 14.180,01

16 2036 0,00 0,00 25.537,39 134.349,25 159.886,64 16 2036 0,00 0,00 13.634,62 71.730,16 85.364,78

SKUPAJ 466.109,64 0,00 383.060,83 134.349,25 51.300,44 SKUPAJ 448.309,85 0,00 273.014,02 71.730,16 -103.565,66

vrednost enota

1,082% %

-103.565,66 EUR

-0,2222

18,25 LET

Finančna neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Finančna relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostvna)

JAVNI PARTNER

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR) 

finančni kazalnik

Finančna interna stopnja donosa (F-ISD; IRR)



PRILOGA 3: EKONOMSKA ANALIZA (OBJEKT OŠ MOZIRJE)

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi Ostanek vrednosti
Neto 

ekonomski tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi
Ostanek 

vrednosti

Neto 
ekonomski 

tok

0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15 0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15

1 2021 346.544,64 0,00 0,00 0,00 -346.544,64 1 2021 330.042,51 0,00 0,00 0,00 -330.042,51

2 2022 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 2 2022 0,00 0,00 27.644,30 0,00 27.644,30

3 2023 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 3 2023 0,00 0,00 26.327,90 0,00 26.327,90

4 2024 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 4 2024 0,00 0,00 25.074,19 0,00 25.074,19

5 2025 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 5 2025 0,00 0,00 23.880,19 0,00 23.880,19

6 2026 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 6 2026 0,00 0,00 22.743,03 0,00 22.743,03

7 2027 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 7 2027 0,00 0,00 21.660,03 0,00 21.660,03

8 2028 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 8 2028 0,00 0,00 20.628,60 0,00 20.628,60

9 2029 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 9 2029 0,00 0,00 19.646,29 0,00 19.646,29

10 2030 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 10 2030 0,00 0,00 18.710,75 0,00 18.710,75

11 2031 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 11 2031 0,00 0,00 17.819,76 0,00 17.819,76

12 2032 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 12 2032 0,00 0,00 16.971,20 0,00 16.971,20

13 2033 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 13 2033 0,00 0,00 16.163,05 0,00 16.163,05

14 2034 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 14 2034 0,00 0,00 15.393,38 0,00 15.393,38

15 2035 0,00 0,00 30.477,84 0,00 30.477,84 15 2035 0,00 0,00 14.660,36 0,00 14.660,36

16 2036 0,00 0,00 30.477,84 100.469,25 130.947,09 16 2036 0,00 0,00 13.962,25 46.026,12 59.988,37

SKUPAJ 348.566,79 0,00 457.167,61 100.469,25 209.070,07 SKUPAJ 332.064,66 0,00 301.285,30 46.026,12 15.246,76

vrednost enota

5,584% %

15.246,76 EUR

0,0437

12,20 LET

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi Ostanek vrednosti
Neto 

ekonomski tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi
Ostanek 

vrednosti

Neto 
ekonomski 

tok

0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15 0 2020 2.022,15 0,00 0,00 0,00 -2.022,15

1 2021 58.915,53 0,00 0,00 0,00 -58.915,53 1 2021 56.110,02 0,00 0,00 0,00 -56.110,02

2 2022 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 2 2022 0,00 25.010,74 35.354,86 0,00 10.344,12

3 2023 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 3 2023 0,00 23.819,75 33.671,30 0,00 9.851,55

4 2024 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 4 2024 0,00 22.685,48 32.067,90 0,00 9.382,42

5 2025 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 5 2025 0,00 21.605,21 30.540,86 0,00 8.935,64

6 2026 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 6 2026 0,00 20.576,40 29.086,53 0,00 8.510,14

7 2027 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 7 2027 0,00 19.596,57 27.701,46 0,00 8.104,89

8 2028 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 8 2028 0,00 18.663,40 26.382,34 0,00 7.718,94

9 2029 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 9 2029 0,00 17.774,66 25.126,04 0,00 7.351,38

10 2030 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 10 2030 0,00 16.928,25 23.929,56 0,00 7.001,31

11 2031 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 11 2031 0,00 16.122,14 22.790,06 0,00 6.667,91

12 2032 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 12 2032 0,00 15.354,42 21.704,82 0,00 6.350,39

13 2033 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 13 2033 0,00 14.623,26 20.671,25 0,00 6.047,99

14 2034 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 14 2034 0,00 13.926,91 19.686,91 0,00 5.759,99

15 2035 0,00 27.574,34 38.978,73 0,00 11.404,40 15 2035 0,00 13.263,73 18.749,44 0,00 5.485,71

16 2036 0,00 27.574,34 38.978,73 100.469,25 111.873,65 16 2036 0,00 12.632,12 17.856,61 46.026,12 51.250,61

SKUPAJ 60.937,68 413.615,06 584.681,00 100.469,25 210.597,51 SKUPAJ 58.132,17 272.583,04 385.319,92 46.026,12 100.630,83

vrednost enota

19,517% %

100.630,83 EUR

1,6514

5,70 LET

DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

VARIANTA IZVEDBE INVESTICIJE Z LASTNIMI SREDSTVI

VARIANTA JZP

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna - ekonomski vidik)

Doba vračila sredstev (enostavna - ekonomski vidik)

ekonomski kazalnik

ekonomski kazalnik

Ekonomska interna stopnja donosa (E-ISD; IRR)

Ekonomska interna stopnja donosa (E-ISD; IRR)

Ekonomska neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Ekonomska neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR)



PRILOGA 3: EKONOMSKA ANALIZA (OBJEKT ŠD MOZIRJE)

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi Ostanek vrednosti
Neto 

ekonomski tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi
Ostanek 

vrednosti

Neto 
ekonomski 

tok

0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85 0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85

1 2021 116.250,01 0,00 0,00 0,00 -116.250,01 1 2021 110.714,29 0,00 0,00 0,00 -110.714,29

2 2022 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 2 2022 0,00 0,00 9.307,99 0,00 9.307,99

3 2023 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 3 2023 0,00 0,00 8.864,75 0,00 8.864,75

4 2024 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 4 2024 0,00 0,00 8.442,62 0,00 8.442,62

5 2025 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 5 2025 0,00 0,00 8.040,59 0,00 8.040,59

6 2026 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 6 2026 0,00 0,00 7.657,71 0,00 7.657,71

7 2027 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 7 2027 0,00 0,00 7.293,05 0,00 7.293,05

8 2028 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 8 2028 0,00 0,00 6.945,76 0,00 6.945,76

9 2029 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 9 2029 0,00 0,00 6.615,01 0,00 6.615,01

10 2030 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 10 2030 0,00 0,00 6.300,01 0,00 6.300,01

11 2031 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 11 2031 0,00 0,00 6.000,01 0,00 6.000,01

12 2032 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 12 2032 0,00 0,00 5.714,30 0,00 5.714,30

13 2033 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 13 2033 0,00 0,00 5.442,19 0,00 5.442,19

14 2034 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 14 2034 0,00 0,00 5.183,04 0,00 5.183,04

15 2035 0,00 0,00 10.262,06 0,00 10.262,06 15 2035 0,00 0,00 4.936,23 0,00 4.936,23

16 2036 0,00 0,00 10.262,06 33.880,00 44.142,06 16 2036 0,00 0,00 4.701,17 15.520,82 20.221,99

SKUPAJ 117.542,86 0,00 153.930,86 33.880,00 70.268,01 SKUPAJ 112.007,14 0,00 101.444,43 15.520,82 4.958,10

vrednost enota

5,563% %

4.958,10 EUR

0,0422

12,22 LET

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi Ostanek vrednosti
Neto 

ekonomski tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi
Ostanek 

vrednosti

Neto 
ekonomski 

tok

0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85 0 2020 1.292,85 0,00 0,00 0,00 -1.292,85

1 2021 19.256,41 0,00 0,00 0,00 -19.256,41 1 2021 18.339,44 0,00 0,00 0,00 -18.339,44

2 2022 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 2 2022 0,00 8.854,03 13.049,86 0,00 4.195,83

3 2023 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 3 2023 0,00 8.432,41 12.428,44 0,00 3.996,03

4 2024 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 4 2024 0,00 8.030,87 11.836,61 0,00 3.805,74

5 2025 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 5 2025 0,00 7.648,44 11.272,96 0,00 3.624,52

6 2026 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 6 2026 0,00 7.284,23 10.736,15 0,00 3.451,92

7 2027 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 7 2027 0,00 6.937,37 10.224,91 0,00 3.287,54

8 2028 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 8 2028 0,00 6.607,01 9.738,01 0,00 3.130,99

9 2029 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 9 2029 0,00 6.292,39 9.274,29 0,00 2.981,90

10 2030 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 10 2030 0,00 5.992,76 8.832,66 0,00 2.839,90

11 2031 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 11 2031 0,00 5.707,39 8.412,06 0,00 2.704,67

12 2032 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 12 2032 0,00 5.435,61 8.011,48 0,00 2.575,88

13 2033 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 13 2033 0,00 5.176,77 7.629,98 0,00 2.453,22

14 2034 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 14 2034 0,00 4.930,26 7.266,65 0,00 2.336,40

15 2035 0,00 9.761,57 14.387,47 0,00 4.625,90 15 2035 0,00 4.695,48 6.920,62 0,00 2.225,14

16 2036 0,00 9.761,57 14.387,47 33.880,00 38.505,90 16 2036 0,00 4.471,89 6.591,07 15.520,82 17.640,00

SKUPAJ 20.549,26 146.423,54 215.812,09 33.880,00 82.719,30 SKUPAJ 19.632,29 96.496,91 142.225,76 15.520,82 41.617,39

vrednost enota

22,874% %

41.617,39 EUR

2,0253

4,74 LET

Ekonomska interna stopnja donosa (E-ISD; IRR)

Ekonomska neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna - ekonomski vidik)

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna - ekonomski vidik)

VARIANTA JZP

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

ekonomski kazalnik

VARIANTA IZVEDBE INVESTICIJE Z LASTNIMI SREDSTVI

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

ekonomski kazalnik

Ekonomska interna stopnja donosa (E-ISD; IRR)

Ekonomska neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)



PRILOGA 3: EKONOMSKA ANALIZA (CELOTNA OPERACIJA)

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi Ostanek vrednosti
Neto 

ekonomski tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi
Ostanek 

vrednosti

Neto 
ekonomski 

tok

0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00 0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00

1 2021 462.794,64 0,00 0,00 0,00 -462.794,64 1 2021 440.756,80 0,00 0,00 0,00 -440.756,80

2 2022 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 2 2022 0,00 0,00 36.952,29 0,00 36.952,29

3 2023 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 3 2023 0,00 0,00 35.192,66 0,00 35.192,66

4 2024 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 4 2024 0,00 0,00 33.516,81 0,00 33.516,81

5 2025 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 5 2025 0,00 0,00 31.920,78 0,00 31.920,78

6 2026 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 6 2026 0,00 0,00 30.400,74 0,00 30.400,74

7 2027 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 7 2027 0,00 0,00 28.953,08 0,00 28.953,08

8 2028 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 8 2028 0,00 0,00 27.574,37 0,00 27.574,37

9 2029 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 9 2029 0,00 0,00 26.261,30 0,00 26.261,30

10 2030 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 10 2030 0,00 0,00 25.010,76 0,00 25.010,76

11 2031 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 11 2031 0,00 0,00 23.819,77 0,00 23.819,77

12 2032 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 12 2032 0,00 0,00 22.685,50 0,00 22.685,50

13 2033 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 13 2033 0,00 0,00 21.605,24 0,00 21.605,24

14 2034 0,00 0,00 40.739,90 0,00 40.739,90 14 2034 0,00 0,00 20.576,42 0,00 20.576,42

15 2035 1,00 0,00 40.739,90 0,00 40.738,90 15 2035 0,48 0,00 19.596,59 0,00 19.596,11

16 2036 0,00 0,00 40.739,90 134.349,25 175.089,15 16 2036 0,00 0,00 18.663,42 61.546,94 80.210,36

SKUPAJ 466.110,64 0,00 611.098,47 134.349,25 279.337,08 SKUPAJ 444.072,28 0,00 402.729,72 61.546,94 20.204,38

vrednost enota

5,579% %

20.204,38 EUR

0,0433

12,20 LET

 5%

zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi Ostanek vrednosti
Neto 

ekonomski tok zap. št. leto
Investicijski 

stroški Stroški
Prihodki in 

koristi
Ostanek 

vrednosti

Neto 
ekonomski 

tok

0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00 0 2020 3.315,00 0,00 0,00 0,00 -3.315,00

1 2021 78.171,93 0,00 0,00 0,00 -78.171,93 1 2021 74.449,46 0,00 0,00 0,00 -74.449,46

2 2022 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 2 2022 0,00 33.864,77 48.404,72 0,00 14.539,95

3 2023 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 3 2023 0,00 32.252,16 46.099,74 0,00 13.847,58

4 2024 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 4 2024 0,00 30.716,34 43.904,51 0,00 13.188,17

5 2025 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 5 2025 0,00 29.253,66 41.813,82 0,00 12.560,16

6 2026 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 6 2026 0,00 27.860,63 39.822,68 0,00 11.962,06

7 2027 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 7 2027 0,00 26.533,93 37.926,37 0,00 11.392,43

8 2028 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 8 2028 0,00 25.270,41 36.120,35 0,00 10.849,94

9 2029 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 9 2029 0,00 24.067,06 34.400,33 0,00 10.333,27

10 2030 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 10 2030 0,00 22.921,01 32.762,22 0,00 9.841,21

11 2031 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 11 2031 0,00 21.829,53 31.202,12 0,00 9.372,58

12 2032 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 12 2032 0,00 20.790,03 29.716,30 0,00 8.926,27

13 2033 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 13 2033 0,00 19.800,03 28.301,24 0,00 8.501,21

14 2034 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 14 2034 0,00 18.857,17 26.953,56 0,00 8.096,39

15 2035 0,00 37.335,91 53.366,21 0,00 16.030,30 15 2035 0,00 17.959,21 25.670,06 0,00 7.710,85

16 2036 0,00 37.335,91 53.366,21 134.349,25 150.379,55 16 2036 0,00 17.104,01 24.447,67 61.546,94 68.890,60

SKUPAJ 81.486,93 560.038,60 800.493,09 134.349,25 293.316,81 SKUPAJ 77.764,46 369.079,95 527.545,68 61.546,94 142.248,22

vrednost enota

20,366% %

142.248,22 EUR

1,7457

5,42 LET

Ekonomska interna stopnja donosa (E-ISD; IRR)

Ekonomska neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna - ekonomski vidik)

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (F-RNSV; RNPV)

Doba vračila sredstev (enostavna - ekonomski vidik)

VARIANTA JZP

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

ekonomski kazalnik

VARIANTA IZVEDBE INVESTICIJE Z LASTNIMI SREDSTVI

VREDNOST PO STALNIH CENAH (EUR) DISKONTIRANE VREDNOSTI (EUR)

ekonomski kazalnik

Ekonomska interna stopnja donosa (E-ISD; IRR)

Ekonomska neto sedanja vrednsot (F-NSV; NPV)
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0001/2021 
Datum:    10.2.2021 
 
 
K  7.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA:  PREDLOG EKONOMSKE CENE ZA RAZVOJNI ODDELEK V  

        ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. obč. št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
V januarja 2021 je Občina Mozirje prejela dopis, da ima VVZ Mozirje vse pogoje za 
odprtje razvojnega oddelka v prostorih na Rečici ob Savinji. v ta namen je potrebno, 
da obe občini ustanoviteljici potrdita ekonomsko ceno. Občina Mozirje bo imela v tem 
oddelku enega otroka. 
Obrazložitev je v prilogi. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Iz priložene obrazložitve izhaja, da povečano ekonomsko ceno v razvojnem oddelku 
plača RS, občina in starši pa plačuje ceno, kot če bi otrok bil vključen v običajen 
oddelek.  
 
Obravnave: 
Na nivoji občinskih uprav obeh občin ustanoviteljic je sklep usklajen. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje ekonomsko ceno prilagojenega 
programa za predšolske otroke v višini 981,15 €. 
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, velja 
cena programa za  otroke v rednih oddelkih. Razlika se v skladu z veljavnimi 
predpisi krije iz državnega in občinskega proračuna. 
Cena programa razvojnega oddelka velja od 1. 2. 2021 dalje. 
 

Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
 
priloge: 

• Vloga VVZ Mozirje 
• Sklep  



 

JVIZ MOZIRJE  OE VRTEC MOZIRJE 
Šolska ul. 25, 3330 MOZIRJE; tel.:03/83-70-350; faks 03/83-70-356, 

E-poštni naslov: info@vrtec-mozirje.si 

OBČINA REČICA OB SAVINJI 
Rečica ob Savinji 55 
3332 Rečica ob Savinji 
 

Št.: 450-2/2021-1 
Datum: 26. 1. 2021 
 

ZADEVA: Predlog ekonomske cene za razvojni oddelek v šolskem letu 2020/2021 
 
Glede na potrebe, ki se izkazujejo že nekaj let, smo se v soglasju z obema občinama, odločili 
za organizacijo razvojnega oddelka v enoti Lipa na Rečici ob Savinji. 
Normativ za oblikovanje oddelka je 6 otrok v skupini. Po poizvedovanju v razvojni ambulanti 
in izkazanem zanimanju staršev po to vrstnem varstvu bodo trenutno vpisani 4 otroci. Otroci so 
glede na leta starosti razporejeni v 2. starostno skupino. 2 otroka potrebujeta tudi stalnega 
spremljevalca. 
 
Financiranje višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev iz državnega proračuna 
Za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnih oddelkih 
vrtcev, se iz državnega proračuna, v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejavnost 
predšolske vzgoje, zagotavljajo sredstva za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih 
oddelkov vrtcev. 
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vrtcu zago-tavlja višje stroške iz prejšnjega 
odstavka v višini razlike med ceno programa, ki je v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) osnova za plačilo staršev za otroke s 
posebnimi potrebami, in ceno razvojnega oddelka. 
Ne glede na 5. člen tega pravilnika se stroški dela zaposlenih na podlagi ugodnejših 
normativov, ki jih v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) odobri občina, pri izračunu cene razvojnega 
oddelka ne upoštevajo. 
Če delo v razvojnih oddelkih opravljajo tudi zaposleni, ki jih je kot ugodnejše normative 
odobrila občina, v razvojni oddelek pa so vključeni otroci iz več občin, se stroški dela za te 
zaposlene krijejo na podlagi pogodbe, ki ureja medsebojna razmerja občin. 
 

 
Obrazložitev izračuna 
Cena razvojnega oddelka (RO), ki ga bo izvajal JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje, znaša 981,15€. 
Stroški RO bodo pokriti s strani MIZŠ, občine, kjer ima otrok prijavljeno stalno bivališče in 
staršev. 
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Prispevek MIZŠ temelji na Sklepu o določitvi višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov 
vrtcev in obsegu ter načinu zagotavljanja sredstev za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih 
oddelkov vrtcev za šolsko leto 2020/2021 št. 602-88/2020/2 z dne 21.9.2020 in bo po vpisu 
našega zavoda v seznam vrtcev, ki izvajajo ta progam,  znašal 3.492,24 € na razvojni oddelek, 
oziroma 582,04 € na otroka.  
Prispevek staršev se bo nanašal na odločbo CSD in višino %, ki bo določena s tem dokumentom, 
ter višino EC, ki je določena za starostno skupino, v katero bo spadal otrok (prva ali druga). 
Prispevek občine, kjer ima otrok prijavljeno stalno bivališče bo kril razliko v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(UL RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, in 59/19). Občine so na kolegiju županov Zgornje 
savinjske doline dne 10.11.2020 soglasno sprejele sklepe o sofinanciranju  rednih stroškov 
delovanja RO po EC, ter morebitnih praznih mest (največ dva) v RO za obdobje enega leta in 
sicer po kriteriju števila prebivalcev posamezne občine. Osnova za izračun praznega mesta je 
EC RO, znižana za znesek sofinanciranja MIZŠ, ter zneska prehrane in znaša 360,39 €. 
 
Izračun cene programa razvojnega oddelka vrtca 
Oblikovanje razvojnega oddelka - ro    
      
ZAPOSLITEV     

šifra DM Naziv DM Razpon PR/naz. 
Razpon vrednostno v eur-
I.BOD PR 40 in 26 

D037008 Vzgoj.v razvoj.odd.vrtca 32 - 46/upošt.40 1.485,46 2.572,34 2.032,98 
D035002 Vzg.predš.ot.-pomočnik vzg. 22 - 32/upošt.26 1.003,54 1.485,46 1.173,99 

      
Dodatek po KPJS - 39.člen - ocena odstotka     
15 % urne postavke osnovne plače - za neposredno delo z otroki s pos.potr.   

  povr.št.ur/mesec 
povpr.urna 
post. 15  

vzgojitelj 6 ur rednega dela dnevno 130,5 11,68 228,71  
pom.vzg. 7 ur rednega dela dnevno 152,25 6,75 154,09  
      
OCENA STROŠKOV DELA TEH DVEH ZAPOSLENIH - OPCIJSKO  BREZ M.D. s 15% DOD.  
  I.BOD/mesečno dodatek I.BOD z dod. II.BOD 
D037008 Vzgoj.v razvoj.odd.vrtca 2.032,98 228,71 2.261,69 2.625,82 
D035002 Vzg.predš.ot.-pomočnik vzg. 1.173,99 154,09 1.328,08 1.541,90 

 Skupaj II.BOD mesečno    4.167,72 

 reg.preh./mesečno 90,20   180,40 

 reg.LD/let./mesečno 940,58   156,76 

 KAD prem./mesečno 30,53   61,06 

 prevoz/mesečno 38,40   76,80 

 Skupaj str.dela za obe mes.    4.642,74 

 Skupaj str.dela za obe letno    55.712,91 

 število otrok v RO 6,00    
 str.dela strok.delavk v RO    773,79 

 str.dela ostalega osebja na RO    118,30 

 mat.str.in storitve    50,33 

 živila    38,72 
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 EC za RO    981,15 

 EC I.SS    480,02 

 EC II.SS    380,35 

 skupni strošek RO mesečno    5.886,87 

 sofinanc.MIZŠ šol.leto 2020/2021 3.492,24   582,04 

      
      
  ELEMENTI EKONOMSKE CENE RAZVOJNEGA ODDELKA   
 delež živil 38,72    
 delež mat.in stor. 50,33    
 delež str.dela 892,10    
 EC za RO 981,15    

 
Predlog ekonomske cene razvojnega oddelka 
Na podlagi navedenega predlagamo, da občinska sveta občin ustanoviteljic obravnavata in 
sprejmeta predlagano  ekonomsko ceno razvojnega oddelka in sicer  981,15€ 
 
 
 
Pripravila računovodkinja:                                                                    Ravnateljica: 
Jasmina Štorgel                                                                                     Mateja Glušič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2) (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09, 62/10, 40/11), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 
11/17) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) sta 
Občinska sveta Občine Mozirje na _. redni seji, dne __. __. 2021 in Občinski svet 
Občine Rečica ob Savinji, na _. redni seji, dne __. __. 2021, sprejela 

  

S K L E P 

o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec 
Mozirje 

  

I. 

S tem sklepom se dopolni Sklep o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec 
Mozirje (Uradni list RS, št. 82/19; v nadaljevanju sklep). 

V I. točki sklepa se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: 

»Ekonomska cena prilagojenega programa za predšolske otroke (v nadaljevanju 
razvojni oddelek) se določi v višini 981,15 €.« 

 V II. točki sklepa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, velja cena 
programa za  otroke v rednih oddelkih. Razlika se v skladu z veljavnimi predpisi krije 
iz državnega in občinskega proračuna.« 

 V II. točki sklepa se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Cena programa razvojnega oddelka velja od 1. 2. 2021 dalje.« 

  

II. 

 Sklep objavita obe občini soustanoviteljici  JVIZ Mozirje v svojih uradnih glasilih. 

  

  

  



Št. 

Mozirje, dne 

  

Župan Občine Mozirje 

Ivan Suhoveršnik 

  

  

  

Št. 

Rečica ob Savinji, dne 

  

  

Županja Občine Rečica ob Savinji 

Ana Rebernik 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0001/2021 
Datum:    10.2.2020 
 
 
K  8.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA:  SOGLASJE K CENI POMOČI DRUŽINI NA DOMU V OBČINI MOZIRJE 
 
PRAVNA PODLAGA: 14. člena statuta Občine Mozirje (Ur. gl. sl. obč. št. 58/2018) 

      Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 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, 
28/19 in 189/20 – ZFRO), 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12), 

 Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči 
družini na domu v Občini Mozirje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 57/2020), 

 Koncesijska pogodba za izvajanje javne službe pomoči 
družini na domu v Občini Mozirje. 

 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Občina Gornji Grad je na portalu javnih naročil dne 09.11.2020 pod oznako 
JN006966/2020-T01 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne 
službe pomoči družini na domu v Občinah Gornji Grad, Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savinji, Ljubno, Luče in Solčava. Najugodnejši ponudnik na razpisu je bil Zavod 
Pristan iz Vipave. Ponujena in izbrana cena za opravljanje storitev je 18,27 EUR za 
uro. 
 
S 01.02.2021, ko začne storitev izvajati izbrani koncesionar, se cena efektivne ure iz 
16,42 EUR poviša na 18,27 EUR za uro. Cena storitve se je pred tem nazadnje 
spremenila v letu 2019. 
 
Občina je do sedaj centru za socialno delo dodatno k potrjeni ceni 16,42 EUR za uro 
bila dolžna plačevati še strošek vodenja in koordinacije v višini 174,87 EUR 
mesečno. To (ob cca. 40 efektivnih urah pomoči na domu mesečno) znese še 
dodatnih več kot 4 EUR za uro (podatek za leto 2020). Od sedaj naprej pa cena 
koncesionarja krije tudi ti dve storitvi, zato se dejansko strošek za izvajanje storitve 
pomoči družini na domu za občino znižuje.  
 



Do sedaj je občina od cene 16,42 EUR za uro občanom subvencionirala 10,38 EUR 
za uro, občani pa so storitev plačevali po ceni 6,04 EUR za uro. V dogovoru z 
ostalimi občinami Zgornje Savinjske doline predlagamo, da je cena storitve za 
občane enotna in sicer 6,00 EUR za uro, ob enotni polni ceni izvajanja storitve v 
višini 18,27 EUR za uro to pomeni, da predlagamo subvencioniranje občin v višini 
12,27 EUR za uro. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
V proračunu Občine Mozirje je za leto 2021 zagotovljenih 36.000,00 EUR za 
pokrivanje stroškov pomoči na domu.  
Sprejetje predlagane cene za občino pomeni stroškovno ugodnejše izvajanje javne 
službe pomoči na domu.  
V primeru sprejema predlagane cene, bo uporabnik plačal 6,00 EUR za uro 
koriščenja storitve, občina pa bo iz proračuna zagotovila razliko v višini 12,27 EUR. 
 
Obravnave: 
Območje občin Zgornje Savinjske doline 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Soglasje k ceni pomoči družini na domu 
v Občini Mozirje, ki jo je podal izbrani izvajalec storitve Zavod Pristan, Goriška 
cesta 27, Vipava, v višini 18,27 EUR za efektivno uro, pri čemer znaša cena za 
uporabnike 6,00 EUR za efektivno uro, razlika v višini 12,27 EUR za efektivno 
uro pa se subvencionira iz občinskega proračuna. 
 
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
   
Na podlagi določil 43. člena, 99. člena in 3. odst. 101. člena Zakona o socialnem varstvu – 
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 36. in 40. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12)  in 17. člena Statuta Občine Mozirje  (Ur. gl. sl. obč. št. 
58/2018) je Občinski svet Občine Mozirje  na ___. redni seji dne _________ sprejel 
 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni pomoči družini na domu 

 
1. člen 

 
Občina Mozirje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za 
leto 2021, ki jo je podal izbrani izvajalec storitve, Zavod Pristan, Goriška cesta 27, Vipava, v 
višini 18,27 EUR na efektivno uro. 
 
 
 

 
2. člen 

 
Za uporabnike, ki so občani Občine Mozirje, znaša cena efektivne ure za opravljeno storitev 
pomoč družini na domu 6,00 EUR, razlika v višini 12,27 EUR za efektivno uro se 
subvencionira iz občinskega proračuna. 

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01. 02. 2021 dalje. 
 
 

                                       Župan občine Mozirje: 
                                Ivan Suhoveršnik 

 
Datum: 
Številka: 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 32-0002/2021 
Datum:   15.2.2021 
 
K   . TOČKI dnevnega reda:  
LETNI PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2021 
 
PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03) 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za pripravo meril za vrednotenje športnih programov ter opravljanje 
nadzora nad porabo sredstev za izvajanje športnih programov Občine Mozirje (Komisija za šport)
  
OBRAZLOŽITEV:  
V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega  programa 
športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost. 
 
Letni program določa: 
- programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,  
- obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in  
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. 
 
Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2021 so glede na leto 2010 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. V letošnjem 
letu smo zato ti dve postavki povečali za 500 € vsako.  
Sredstva za športno rekreacijo, športne prireditve ter delovanje športnih organizacij se zato zmanjšajo 
za 1000 €. 
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 2021. Razpis bo objavljen takoj po sprejemu. 
Komisija za šport predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, da sprejme naslednji 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejeme Letnega programa športa v občini Mozirje za 
leto 2021 v naslednji obliki 
   

Postavka programa športa šifra 
post. iz 
NPŠ 

sredstva 
2020 

sredstva 
2021 

delež 
2021 

1 ŠVOM Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjene  v kakovosten šport 

1.5 10.000 € 10.500 € 37,5% 

2 KŠ Kakovosten šport 1.6 6.500 € 7.000 € 25,0% 
3 RE Športna rekreacija, športne prireditve in 

delovanje športnih organizacij 
4.1, 5.1 
in 1.9 

5.000 € 4.000 € 14,3% 

4 ŠSI Šport starejših in invalidov  1.10 500 € 500 € 2,1% 
5 UPR Upravljanje športnih objektov 2.5 6.000 € 6.000 € 21,4%   

SKUPAJ 
 

28.000 € 28.000 € 100% 
 
Pripravil: Janez Janko     PRILOGA: Razdelitev sredstev v letu 2020 po društvih 
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