
 
OBČINA MOZIRJE 

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

 
Mozirje, dne 1.4.2021 
Številka: 032-0004/2021 
 
 
 

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 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,  
 ki bo v torek, 13.4.2021, ob 17.00 uri, 

v kulturnem domu Mozirje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:   
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 23.2.2021, 

priloga 
Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje  Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 8.3.2021, 
priloga 

2. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2020 - skrajšan postopek, priloga  
(poročevalec: župan) 

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje – prva obravnava (poročevalec: Lex-
localis, Grega Horvat) 

4. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mozirje, priloga  (poročevalec: Janez 
Janko) 

5. Soglasje ustanovitelja k delovni uspešnosti ravnateljev, oziroma direktorjev javnih zavodov v 
Občini Mozirje, priloga (poročevalec: župan) 

6. Sklep o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2021, priloga (poročevalec: Ivo Glušič ) 
7. Sklep o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2021, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
8. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2020, (poročevalec: Ivo 

Glušič) 
9. Otvoritveno poročilo in predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka Javnega zavoda za 

turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje – v likvidaciji (poročevalka: Irena Bezovnik Fale) 
10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
S spoštovanjem,   
 
                                                                                                         ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK, l. r. 
 
Vabljeni: 

- člani občinskega sveta  
- občinska uprava: Ivo Glušič, Janez Janko 
- zunanji poročevalci: Grega Horvat, Irena Bezovnik Fale 
- predstavniki  tiska  

 



TOČKA  1 
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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 15. redne seje 

 
ZAPISNIK 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek, 23.2.2021. 
Seja je potekala v dvorani  Kulturnega doma Mozirje. 

 
 

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

uprava 
 SICOM INVEST d.o.o., VVZ Mozirje, GE-projekt, BP Projektivni biro, 

PRO-MOČ svetovanje  
  
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 8 članov občinskega sveta. 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Mozirje.  
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 

22.12.2020, priloga 
Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje  Občinskega sveta Občine Mozirje, z dne 
8.1.2021, 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 družbe 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:            

GE-projekt) 
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: Jakob Vačovnik) 
10. Letni program športa 2021, priloga (poročevalec: Janez Janko) 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 15. 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 14. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
22.12.2020 in pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje  Občinskega sveta Občine 
Mozirje, z dne 8.1.2021 
 
Na vsebino zapisnikov ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 22.12.2020 in zapisnik 3. dopisne seje  Občinskega sveta Občine Mozirje, z 
dne 8.1.2021. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
območje občine Mozirje - skrajšan postopek 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jakob Vačovnik. 
 
Skladno s prostorsko zakonodajo morajo občine sprejeti do 30.3.2021 nove Odloke o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, usklajene z  veljavno 
področno zakonodajo. 
Pripravljen je odlok z obrazložitvami. Pri pripravi odloka smo zasledovali cilj obdržati čimbolj 
primerljivo višino komunalnega prispevka glede na obstoječi odlok, cene pa so primerljive tudi 
s cenami primerljivih občin. 
S sprejetjem odloka bodo zagotovljene pravne podlage za izračun komunalnega prispevka. 
Višine prispevkov so vezane na realizacije gradenj.  
Odbor za gospodarske dejavnosti Občine Mozirje je odlok obravnaval in predlagal, da ga 
sprejme občinski svet. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet  Občine Mozirje potrjuje Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Mozirje – skrajšan 
postopek. 
Sklep je bi sprejet soglasno. 
 
 
 

K 3. točki dnevnega reda 
 
Predlog prodaje lastniškega deleža družbe Golte d.o.o. - zavezujoča ponudba SICOM 
INVEST d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Sandi Brezovnik, Golte d.o.o. 
 
Občina Mozirje je prejela ponudbo za odkup poslovnega deleža v družbi GOLTE d.o.o.. 
(priloga).  
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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. 
Cilj je zmanjšati število latnikov, da bo večja hitrost in učinkovitost odločanja, zlati v teh kriznih 
časih za turizem. 
Vizija družbe je, da se obdrži turizem na Golteh in razširi njegova dejavnost predvsem v letno 
obdobje. V ta namen aktivni lastniki želijo družbo prestrukturirat, z dezinveticijami razdolžit 
tako, da bo kapitalsko ustrezna. 
 
Razprava: 
Lilijana Rakun: Posreduje zapis Presečnik Markota: »Ne zastopim ravno SICOM INVEST 
d.o.o. zakaj tako nujno potrebuje ta mali procent našega lasništva. Res bi rad videl analizo 
dokapitalizacije Golte v vseh teh letih, da je vložek v višini 144.970,00 EUR padel na zgolj 
3.582,23 EUR. Ko bodo to pojasnili, bom pa tudi jaz mogoče za odprodajo, nikakor pa ne za 50 
% vrednosti. Prej sem za, da se jim ta delež podari oz. proda za simbolično ceno 1 EUR, oni pa 
se naj zavežejo izvesti tečaj smučanja za otroke nekega starostnega obdobja za dobo 10 let. Še 
lepše pa bi bilo, da bi v primeru zim kot je bila letošnja, oni poskrbeli za Brdce, poteptali proge 
in uredili vlečnico, kajti le to je njihova svetla prihodnost, tu smo se in tu se bi morali naučiti 
smučati naši otroci ki so potencial za prihodnja obdobja. To je samo predlog, zavedam pa se, da 
je to bolj misija nemogoče«. 
Mag. Damjan Kocjanc: 
Glede na nova spoznanja pri predstavitvi dogajanja na Golteh in truda lastnikov, je predlog 
smiselno podpreti. 
Mag. Peter Goltnik: 
Kot predstavnik občine je bil v Nadzornem odboru družbe, zato je že pred meseci bil mnenja, 
da se delež občine odproda. Enakega mnenja je tudi sedaj. 
Jože Jelen: 
Zanima ga naslednje: Kakšno vizijo ima lastnik v zvezi z infrastrukturo (cesta, žičniške naprave, 
…) in z nastanitvenimi kapacitetami. 
Ivan Čopar: 
Že pred desetletji je bila vizija, da Golte lahko živijo v kombinaciji z verigo dopolnjujočih si 
destinacij (poleti morje, pozimi hribi). V sosednji Avstriji, je trend pomoči države šmučiščem, 
ki so nad 1400m.  
Sandi Brezovnik: 
Želeli bi poleg urjene ceste, tudi parkirišče. Lahko je odplačno, važno je, da se vzpostavi red. 
Kar zadeva žičnic, pa enako pričakujemo vstop države. 
Glede nastanitvenih kapacitet pa se želimo povezovat z dopolnjujočimi hotelskimi verigami. 
 
Po razpravi je bil sprejet  
SKLEP: 
Občinski svet Občine  Mozirje sprejme sklep, da se delež Občine Mozirje odproda v skladu 
z zavezujočo ponudbo SICOM INVEST d.o.o. 
ZA: 5 glasov 
PROTI: 0 
Sklep je bi sprejet. 
 
 
K4. točki dnevnega reda 
 
Širitev OŠ Mozirje – DGD projekt 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darja Bezovnik Planovšek: 
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: 
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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 DIIP-a, ki je obvezna priloga prijavnice. 
Razprava:  
- Kako bo objekt priključen na kanalizacijo? 
- Kako so načrtovani izkopi? 
Odg: Glede parcel, je napaka v gradivu in je že odpravljena. Vse se priključuje na obstoječe vire 
(vodovod, kanalizacija, elektrika). Tehnologija gradnje bo podana v PZI. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog širitve OŠ Mozirje na osnovi predlaganih  
DGD projektov. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Širitev vrtca Mozirje – DGD projekt 
 
Uvodno obrazložitev je podala Darja Bezovnik Planovšek: 
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. 
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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. 
Razprava:  
- dopis Marka Presečnika 
- Kako bo objekt priključen na kanalizacijo? 
- Kako so načrtovani izkopi? 
Odg: Vse se priključuje na obstoječe vire (vodovod, kanalizacija, elektrika). Tehnologija 
gradnje bo podana v PZI. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog širitve VVZ Mozirje na osnovi predlaganih  
DGD projektov. 
Sklep je bil sprejet soglasno 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Energetska sanacija objektov OŠ Mozirje in ŠD Mozirje – DIIP 
 
Uvodno obrazložitev je podal g. Lipar, GE-projekti: 
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 
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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: 

 
Razprava:  
- Za ogrevanje šolskega kompleksa skrbi koncesionar. Ali so upoštevane te okoliščine? 
- Glede na velikost objektov in energetsko porabo, ali je predvidena kogeneracija toplote in 
elektrike? 
- Kakšni bodo prihranki, efekti sanacije za občino? 
Odg: Obstoječa cena toplotne energije je razmeroma visoka (86 €/MWh). Izračuni kažejo, da je 
optimalna okrog 45 €/MWh. Koncesijska pogodba se izteče leta 2025. V kolikor bo koncesionar 
pristal na optimalne cene, lahko toploto dobavlja še naprej. Sicer so pa na voljo naslednje opcije: 
toplotna črpalka ali odkup obstoječe kotlovnice od koncesionarja in njena obnova. 
Kogeneracije ta projekt ne predvideva. Lahko pa se za to odloči zasebni partner. 
Objekti niso najboljši niti najslabši, zato bodo prihranki iz naslova energetske sanacije manjši, 
oziroma bo vračilna doba nekoliko daljša. Izračuni kažejo na cca 15 let. 
 
V nadaljevanju je bil sprejet  naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje predlog ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTOV 
OŠ Mozirje in ŠD Mozirje. 
Sklep je bi sprejet soglasno. 
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K 7. točki dnevnega reda 
 
Predlog ekonomske cene za razvojni oddelek v šolskem letu 2020/2021 
 
Uvodno obrazložitev je podala ravnateljica vrtca Mozirje: 
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. 
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.  
Na nivoju občinskih uprav obeh občin ustanoviteljic je sklep usklajen. 
 
Po kratki razpravi je bil sprejet  
SKLEP: 
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. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Soglasje k ceni pomoči družini na domu v Občini Mozirje 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič 
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 4,00 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.  
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. 
V proračunu Občine Mozirje je za leto 2021 zagotovljenih 36.000,00 EUR za pokrivanje 
stroškov pomoči na domu.  
Cena storitve je enaka za območje občin Zgornje Savinjske doline. 
 
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji  
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SKLEP: 
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. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Prodaja premoženja 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jakob Vačovnik: 
Vlagatelj želi odkupiti zemljišče s parc. št. 335/4 k.o. Mozirje v velikosti 215 m2, ki meji na 
njegovo  parcelo št. 335/3 in tako zaokrožiti svoje zemljišče. 
Po prostorskem načrtu se parcela nahaja na robu poselitvenega območja, samo zemljišče je 
območje kmetijskih zemljišč. V delu parcele ob cesti  je vkopan telekomunikacijski vod. Parcela 
se nahaja še v varovalnem pasu državne ceste Mozirje - Žekovec (15 m varovalni pas) in 
vodotoka Trnava (zadrževalnik ) - 5m varovalni pas.  
Parcela z vidika javne rabe nima posebnega pomena, okoli zadrževalnika ostaja v javni rabi 
potrebni pas za vzdrževanje vodotoka. 
Skladno s Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18), ni potrebna cenitev, če izkustvena vrednost ne presega 20.000 EUR. 
Zemljišče se proda z neposredno pogodbo, ker je vrednost nižja od 20.000 EUR 
Vsi stroški povezani s geodetskimi in drugimi upravnimi postopki bremenijo kupca. 
Predlagana cena za m2 zemljišča znaša 5,0 EUR. 
Predlagamo, da se vlogi  ugodi. 
 
Razprava: 
- Na eni od preteklih sej je bil sklep, da se zemljišča prodajo po 40,0 EUR/m2, tu pa le                 
5,00 EUR/m2, zakaj? 
- Ker je to kmetijsko zemljišče, ni  mogoča direktna prodaja, ampak preko objave na portalu. 
Odg.:  
Cena 40,0 EUR/m2 velja za stavbna zemljišča, to pa je kmetijsko zemljišče. 
Postopek prodaje izvede odvetniška hiša v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.  
 
Po razpravi je bi sprejet 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se proda zemljišče parc.št. 335/4 k.o. Mozirje, 
v izmeri  215 m2 po ceni 5,0 EUR/m2. Vse stroške postopkov nosi kupec.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Letni program športa 2021 
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez Janko: 
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. Tudi 
letos se bo posebna pozornost posvetila programom športa, ki izvajajo športno vzgojo otrok in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
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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. 
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.  
Razprava: 
- Za šport je v proračunu premalo sredstev. V bodoče kaže planirati več. 
Odg.:  
Obravnavan obseg sredstev je le za razpis. Sicer pa občina daje za šport še v obliki 
subvencioniranih cen rabe športnih objektov in preko investicij v športno infrastrukturo. 
  
Po razpravi je bi sprejet 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje program športa za leto 2021. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marko Presečnik (e-dopis): 
1. Velikokrat sem že poudarjal, da nam manjka planiranje. Tako v prostorskem kot tudi v 
socialnem sektorju. Pekove lave smo uničili z Jagrom, širimo zaselke, javno infrastrukturo pa 
posodabljamo neprimerno širitvam, ..... 
Zakaj v vseh teh letih ne moremo izdelati nekega plana širitve in izgleda Mozirja in okolice za 
naslednjih 30 - 40 let. To bi bila podlaga za vsa nadaljnja načrtovanja infrastrukture in enoten 
izgled nekega urbanega okolja. Odgovor, ki sem ga do sedaj dobil iz strani občinske uprave je 
bil da to ureja OPN. To ni čisto res. V primeru, ko bi imeli plan širitve, bi temu sledila tudi 
država, posledično pa bi se temu prilagajal OPN !!! Prav tako nujno potrebujemo spisek 
občinskih cest z njihovim realnim stanjem, ki bo vpogled v nadaljnje investicije in vzdrževanja 
cest. 
Odgovor pripravil Jože Sinur: 
1. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) od 106. do 110. člena opisuje namen 

in vsebino Občinskega prostorskega načrta. OPN Mozirje v strateškem delu opisuje 
izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, določa usmeritve za poselitev, določa 
območja prenove, razvoj posameznih dejavnosti, določa območja za širitev in urbanistično 
oblikovanje naselij. Strokovne priloge na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta-OPN-
ja so: Urbanistični načrt za naselje Mozirje, Hidrološko hidravlična študija, Obrazložitev 
posameznih posegov, Kmetijski elaborat, Okoljsko poročilo, Analiza stanja in poselitev 
občine Mozirje, Regionalna zasnova prostorskega razvoja za Savinjsko statistično regijo,  
Razvojni program občine Mozirje, … 
Na osnovi OPN-ja občine Mozirje je določen razvoj občine. V kolikor želi občina širiti 
območja za dolgoročni razvoj naselij ima podlago v 28. členu Zurep -2, ki se glasi: 
28. člen 

(območje za dolgoročni razvoj naselja) 
(1) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev 
ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, 
dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni 
pogoji. 
(2) Za dolgoročni razvoj naselja se določijo tista zemljišča, ki so v neposredni bližini območja 
naselja in večinoma še niso namenjena poselitvi, in so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, 
ohranjanja kmetijskih zemljišč, varstva okolja, ohranjanja narave, varovanja gozdov ali varstva 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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kulturne dediščine manj pomembna, je pa na njih dolgoročno smiselna funkcija poselitve glede 
na: 
-        naravne danosti; 
-        veljavne pravne režime in področne predpise; 
-        dostopnost do gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture oziroma 
možnosti zagotavljanja komunalne opremljenosti; 
-        možnost zagotavljanja javnega potniškega prometa; 
-        možnosti zagotavljanja stanovanjskih območij z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi; 
-        možnost izboljšanja urbanistične urejenosti ter ohranjanja, izboljšanja ali oblikovanja 
nove prepoznavne podobe naselja. 
(3) Območje za dolgoročni razvoj naselja se okvirno določi v regionalnem prostorskem planu 
ali občinskem prostorskem planu. 
(4) Okvirna območja za dolgoročni razvoj naselja so podlaga za odločanje nosilcev urejanja 
prostora o rabi prostora in določanje pravnih režimov na teh območjih. 
 
Skratka pri naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN Mozirje bo potrebno oblikovati 
izhodišča urejanja prostora kot je določeno v 108. členu Zurep-2. 
108. člen 
(izhodišča za pripravo OPN) 
(1) Občina pred sprejetjem odločitve o pripravi ali spremembi OPN pripravi izhodišča za 
pripravo OPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja 
prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju 
sedanjih in oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti: 
-        namen in potrebo po pripravi OPN; 
-        ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava 
urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter 
drugi razvojni in varstveni dokumenti; 
-        potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in 
družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje; 
-        okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij iz prejšnje alineje. 
(2) Potrebe v prostoru iz prejšnjega odstavka so lastne potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja 
prostora in zasebne potrebe. 
(3) Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina 
pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja 
predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora 
in drugimi udeleženci urejanja prostora. 
 
Kar se tiče občinskih cest, bo občinski svet v eni od naslednjih sej prejel nov predlog o 
kategorizaciji občinskih cest v pregled. Trenutno je v pregledu na Direkciji RS za infrastrukturo 
in čakamo na njihovo pozitivno mnenje. 
 
2. Zakaj samo Občina Mozirje ne sodeluje v projektu pomoči starejšim z električnimi vozili. 

V ta projekt so se vključile vse občine Zg. Savinjske doline le Občina Mozirje ne. 
Odgovor: 
Tako imenovani projekt »prostofer« vodi Občina Gornji Grad, ki je prijavljen v sofinanciranje 
preko LAS-a. Občina Mozirje vidi projekt preveč tvegan, in finančno zahteven, zato se v njega  
ni vključila. 
 
Lilijana Rakun:  
Parkiranje v Mozirju: Kako, kje in kdaj je pričakovati rešitve? 
Zdravnik v Mozirju: Obljubljen je bil še en zdravnik, kdaj bo? 
Odgovor: 
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Borut Repše: 
Ali se predvideva energetska sanacija KD Mozirje, godba ima vedno težave. 
Kako napreduje projekt gradnje ZD Nazarje? 
Odgovor: 
 
Alenka Brezovnik:  
Kako poteka gradnja šolske knjižnice? 
Odgovor: 
Gradnja je v zaključni fazi. Prostor bo odličen. 
Predlog: Ogled prostorov po eni od naslednjih sej. 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
 
Zapisal :                      ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Mag. Ivo Glušič            Ivan Suhoveršnik 
 



Osnutek 
Občina Mozirje                                                                                                                                                         Občinski svet 

Z A P I S N I K 
 

4. dopisne seje  Občinskega sveta Občine Mozirje, 
v ponedeljek, 8.3.2021 

 
Za dopisno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Menjava zemljišča in stavbna pravica- planinska koča na Mozirski planini 
 
Do ponedeljka, 8.3.2021 do 15. ure je bilo elektronsko dosegljivih  13 svetnikov Občinskega sveta 
Občine Mozirje in sicer: 
JOŽEF JELEN, TANJA ZUPAN VOLER mag., IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, mag. PETER 
GOLTNIK, URŠKA CAR, MARKO PRESEČNIK, BOŠTJAN GOLIČNIK, LILIJANA RAKUN, 
mag. BORUT REPŠE, mag. DAMJAN KOCJANC, ALENKA BREZOVNIK, MARK MOLNAR 
 
K 1. točki dnevnega reda 

1. Menjava zemljišča in stavbna pravica- planinska koča na Mozirski planini 
 
Predmet obravnave je zagotovitev pravice graditi nove planinske koče na Mozirski planini po požaru 
objekta. Pri urejanju izhodišč za sanacijo planinske koče na Mozirski planini, se je ugotovilo, da del 
zemljišča okoli koče ni v lastništvu planinskega društva Mozirje. Gre za zemljišče s parc. št. 914/35 v 
izmeri 364m2 in parc. št. 914/33 v izmeri 123m2. (obe skupaj 487m2). 
Z lastnikom zemljišč je dogovorjeno, da  obe zemljišči odstopi občini Mozirje in sicer pod pogojem, 
da mu da občina v zameno zemljišča na območju Morave, ki so v njeni lasti in sicer  
Parc. št. *89/5 v izmeri 273m2 
Parc. št *89/6 v izmeri 36m2 
 
 
SKLEP ŠT.1: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se v naravi zamenja zemljišče s parc. št. 914/35 k.o. 
915- Radegunda v izmeri 364m2 in parc. št. 914/33 k.o. 915- Radegunda v izmeri 123m2, ki je v 
lasti vlagatelja za zemljišča parc. št. *89/5 k.o. 915- Radegunda v izmeri 273m2 in parc. št. *89/6 
v izmeri 36m2 k.o. 915- Radegunda, ki so v lasti občine Mozirje. Vse stroške postopkov nosi 
občina.  
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. 
ZA je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT.2 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se po pridobitvi lastništva zemljišč parc. št. 914/35 
k.o. 915- Radegunda in parc. št. 914/33 k.o. 915- Radegunda, na le-teh podeli stavbna pravica 
investitorju gradnje Mozirske koče na Golteh, to je Planinskemu društvu Mozirje. 
 
Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. 
ZA je glasovalo 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zapisala: 
Metka Paučnik 

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
Ivan SUHOVERŠNIK, l.r. 



TOČKA  2 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0004/2021 
Datum:    1.4.2021 
 
 
 
K 2.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
 
ZADEVA:  Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2020 - prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA:  
Pri pripravi zaključnega računa se uporabljajo naslednji predpisi:  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF),  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo),  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),  
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),  
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v 
nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),  
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),  
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),  
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),  
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in  
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).  
- 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) 
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 
- zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju izobraževanja, 

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

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



1. Nadaljevanje nadgradnje skupne CČN v Lokah. Ker odločbe za črpanje kohezijskih 
sredstev občina ni prejela, je z rebalansom pretežni del sredstev preusmerila v gradnjio 
šolskih prostorov. 

2. Gradnja šolske knjižnice in ureditev večnamenskega prostora. (vir: Občina Mozirje in 
23. člen ZFO) 

3. Obnova občinske ceste (mlečna cesta) (vir: Občina Mozirje in 23. člen ZFO) 
4. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče šola, krožišče Soteska, vir: 

Občina Mozirje) 
5. Pridobitev projektne dokumentacije za kohezijska sredstva (Praprotnikova ulica, 

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

6. Projektna dokumentacija: prostori za Godbo, prostori za Knjižnico (vir: Občina 
Mozirje, donacije) 

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

8. Dotacije društvom 
 
Del sredstev, to je 32,36 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 
43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, 
vodovodov, čiščenju in odvajanju odpadnih voda ter urejanju prostora. 
V virih sredstev je bilo realiziranih 91,38 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 
8,62 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje 
občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  
 
PRIHODKI 
Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih 
Končna realizacija prihodkov v letu 2020 je bila 4.032.053,53 EUR. 
  Planirano 

 
Realizirano delež (%) 

Davčni prihodki 3.184.106,00   3.188.409,39 100,14% 
Nedavčni prihodki 465.000,00   496.363,48 106,74% 
Kapitalski prihodki 4.425,00   4.425,00 100,00% 
Donacije 1.000,00   1.000,00 100,00% 
Transferni prihodki 368.000,00   341.855,66 92,90% 
          
SKUPAJ 4.022.531,00   4.032.053,53 100,24% 

 
ODHODKI 
Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov: 
  Planirano 

 
Realizirano delež (%) 

Tekoči odhodki (40) 985.783,83   963.126,87 97,70% 
Tekoči transferi (41) 1.497.755,55   1.441.331,38 96,23% 
Investicijski odhodki (42) 1.368.352,82   1.130.260,82 82,60% 
Investicijski transferi (43) 27.675,00   20.563,54 74,30% 
          
SKUPAJ 3.879.567,20   3.555.282,61 91,64% 

 
Proračunski presežek: 
  Planirano  Realizirano delež (%) 
Proračunski presežek 142.963,80   476.770,92 333,49% 



ZADOLŽEVANJE 
 
Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2020: 
KREDITI Na dan: 30.06.2020 Na dan: 31.12.2020 
ABANKA 1.062.912,10 992.051,32 
NLB 307.692,40 287.179,60 
MGRT LJ 55.266,60 51.015,32 
MGRT LJ 63.769,16 59.517,88 
MGRT LJ 36.687,65 34.529,55 
MGRT LJ 12.381,11 12.381,11 
MGRT LJ   60.691,00 
SKUPAJ 1.538.709,02 1.497.365,78 

 
Obveznosti nastale v letu 2020 in bremenijo proračun v letu 2021 znašajo: 

Na dan: 
31.12.2020 

ZAPADLO 
(EUR) 

NE ZAPADLO 
(EUR) 

SKUPAJ 
(EUR) 

DOBAVITELJI   269.113,93 269.113,93 
DO EKN   376.250,84 376.250,84 
SKUPAJ   645.364,77 645.364,77 

 
Pojasnila večjih odstopanj: 
Glede na to, da je bil v oktobru 2020 sprejet rebalans proračuna Občine Mozirje, večjih 
odstopanj med realiziranim in planiranim proračunom v letu 2020 ni bilo. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Odlok nima učinkov na tekočo proračunsko porabo. 
 
Vsebina zaključnega računa: 
Gradivo je namenjeno za obravnavo na odborih pri Občinskem svetu Občine Mozirje in 
vsebuje: 
1. Odlok o zaključnem računu za leto 2020, 
2. Poslovno poročilo, 
3. Tabela prihodkov in odhodkov za leto 2020 (Primerjava med sprejetim in veljavnim 

proračunom in realizacijo, splošni del, posebni del), 
4. Bilance. 
 
Obravnave: 
Odlok so pred sejo Občinskega sveta Občine Mozirje obravnavali vsi odbori pri Občinskem 
svetu Občine Mozirje. Ker v razpravah na Odlok ni bilo pripomb, se predlagata naslednja  
Sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme v skladu s 76. členom poslovnika, Odlok o 
zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2020 po skrajšanem postopku. 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za 
leto 2020 v predlagani obliki in vsebini 
 
Pripravila:  Ivo Glušič in Bernarda Finkšt 
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3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
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3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 
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3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 

vrstah namenskih sredstev 
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
3.6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja 

zaključni račun in proračunov prihodnjih let (na primer: za leto 2021,2022 po 
2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20-
ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 
75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122) in 14. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18 je Občinski svet Občine Mozirje na _. 
seji, dne, _._.2021, sprejel 

O D L O K 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2020, ki  zajema bilanco 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2020 obsega: 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  4.032.053,53 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.684.772,87 

70 DAVČNI PRIHODKI  3.188.409,39 

700 Davki na dohodek in dobiček  2.811.353,00 

7000 Dohodnina  2.811.353,00 

703 Davki na premoženje  261.479,87 

7030 Davki na nepremičnine  202.610,08 

7031 Davki na premičnine  73,36 

7032 Davki na dediščine in darila  3.325,03 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  55.471,40 

704 Domači davki na blago in storitve  115.576,52 

7044 Davki na posebne storitve  319,01 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  115.257,51 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  496.363,48 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  150.475,59 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  10.000,00 

7103 Prihodki od premoženja  140.475,59 

711 Takse in pristojbine  2.183,56 

7111 Upravne takse in pristojbine  2.183,56 

712 Globe in druge denarne kazni  10.333,59 

7120 Globe in druge denarne kazni  10.333,59 

714 Drugi nedavčni prihodki  333.370,74 

7141 Drugi nedavčni prihodki  333.370,74 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  4.425,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  4.425,00 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  4.425,00 

73 PREJETE DONACIJE  1.000,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov  1.000,00 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  1.000,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  341.855,66 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  341.855,66 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  341.855,66 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.555.282,61 



  

40 TEKOČI ODHODKI  963.126,87 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  249.738,98 

4000 Plače in dodatki  207.522,15 

4001 Regres za letni dopust  8.574,64 

4002 Povračila in nadomestila  8.642,37 

4003 Sredstva za delovno uspešnost  12.453,40 

4004 Sredstva za nadurno delo  1.141,50 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.404,92 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  39.035,25 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  19.243,90 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  15.684,00 

4012 Prispevek za zaposlovanje  132,73 

4013 Prispevek za starševsko varstvo  221,2 

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  3.753,42 

402 Izdatki za blago in storitve  575.834,63 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve  94.537,38 

4021 Posebni material in storitve  3.492,11 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  108.689,71 

4023 Prevozni stroški in storitve  3.245,61 

4024 Izdatki za službena potovanja  790,55 

4025 Tekoče vzdrževanje  282.769,23 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine  20.559,77 

4029 Drugi operativni odhodki  61.750,27 

403 Plačila domačih obresti  20.659,40 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  20.659,40 

409 Rezerve  77.858,61 

4091 Proračunska rezerva  76.851,64 

4093 Sredstva za posebne namene  1.006,97 

41 TEKOČI TRANSFERI  1.441.331,38 

410 Subvencije  82.961,62 

4100 Subvencije javnim podjetjem  31.844,66 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  51.116,96 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  275.125,12 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  14.400,00 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  2.950,00 

4119 Drugi transferi posameznikom  257.775,12 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  114.097,07 

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  114.097,07 

413 Drugi tekoči domači transferi  969.147,57 

4130 Tekoči transferi občinam  27.432,33 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  34.452,44 

4133 Tekoči transferi v javne zavode  907.262,80 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.130.260,82 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.130.260,82 

4201 Nakup prevoznih sredstev  7.646,69 

4202 Nakup opreme  7.881,71 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  502.242,80 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  516.301,90 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  1.710,00 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring   94.477,72 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  20.563,54 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  11.532,54 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  300 



  

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  8.315,51 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  2.917,03 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  9.031,00 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom  9.031,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)   
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  476.770,92 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  497.430,32 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)   
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  1.280.314,62 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

750 Prejeta vračila danih posojil  0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)  0 

C. RAČUN FINANCIRANJA   
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  60.691,00 

50 ZADOLŽEVANJE  60.691,00 

500 Domače zadolževanje  60.691,00 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  60.691,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  204.068,48 

55 ODPLAČILA DOLGA  204.068,48 

550 Odplačila domačega dolga  204.068,48 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  182.747,16 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  21.321,32 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  333.393,44 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -143.377,48 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -476.770,92 

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

 
3. člen 

Potrdi se presežek prihodkov  nad odhodki v višini  333.393,44 €, ki se  prenese na splošni 
sklad za drugo. 

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

 
5. člen 

Ta odlok začne veljati  15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  032-000_/2021 
Datum:   _._.2021  
 

ŽUPAN 
OBČINE MOZIRJE 

Ivan SUHOVERŠNIK 
Priloga: 

 ZR2020-I-del 
 ZR2020-II-del 
 ZR2020-III-del 

 



  

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 

 
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen 

proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom  
Proračun Občine Mozirje za leto 2020, je na svoji 8. redni seji sprejel 
Občinski svet občine Mozirje dne 19.12.2019, na 13. redni seji dne 
17.11.2020, pa je Občinski svet Občine Mozirje sprejel še rebalans proračuna 
za leto 2020. V skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 
2020, je župan izdal sklepe o prerazporeditvi pravic porabe in s tem formiral 
veljavni proračun za leto 2020, ki je podlaga za analizo poslovanja  v letu 
2020.  

3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, 
proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z 
obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi 
prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in 
zadolževanjem 
 

PRIHODKI 
Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih 
Končna realizacija prihodkov v letu 2020 je bila 4.032.053,53 EUR. 
  Planirano 

 
Realizirano delež (%) 

Davčni prihodki 3.184.106,00   3.188.409,39 100,14% 
Nedavčni prihodki 465.000,00   496.363,48 106,74% 
Kapitalski prihodki 4.425,00   4.425,00 100,00% 
Donacije 1.000,00   1.000,00 100,00% 
Transferni prihodki 368.000,00   341.855,66 92,90% 
          
SKUPAJ 4.022.531,00   4.032.053,53 100,24% 

 
ODHODKI 
Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov: 
Tekoči odhodki (40) 985.783,83   963.126,87 97,70% 

Tekoči transferi (41) 1.497.755,55   1.441.331,38 96,23% 

Investicijski odhodki (42) 1.368.352,82   1.130.260,82 82,60% 

Investicijski transferi (43) 27.675,00   20.563,54 74,30% 

          
SKUPAJ 3.879.567,20   3.555.282,61 91,64% 

 
Proračunski presežek: 
  Planirano   Realizirano delež (%)   
Proračunski presežek 142.963,80   476.770,92 333,49% 

 
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi 

realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 
V letu 2020, v proračun niso bile vključene nove postavke. Povečane 
obveznosti ni bilo. 

 



  

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na 
sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z 
obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 
47. členom ZJF 
V proračunskem letu 2020 ni bilo povečanja ali zmanjšanja obveznosti do 
proračunskih uporabnikov. 

 
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 

 
PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2020 

 
Datum        Prejemnik                               Namen                                                Znesek - 
EUR 
22.01.2020  Javno podjetje            Sanacija cest po poplavah november 2019           12.701,20 
                    Komunala Mozirje 
29.01.2020  Rihter Andrej s.p.      Sanacija kanalizacije-deževje november 2019        8.635,16 
14.02.2020  Andrejc nizke gradnje  Sanacija cest po neurju november 2019             11.482,64 
01.04.2020  Apus d.o.o. Ljubljana   PZI plaz na JP Mozirje-Brdo-Prečna                    2.574,20 
08.05.2020  Apus d.o.o. Mozirje     Sanacija usada na LC Molovnik, LC Pezdel         5.453,40 
16.10.2020 Javno podjetje               Sanacija cest po neurju 29.7.2020                         1.863,77 
                   Komunala Mozirje                                                     
 
                   Skupaj:                                                                                                       42.710,37                                         
 
                                                                      

PRESEŽEK PORABE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2020 
 
Datum        Prejemnik                               Namen                                                Znesek - 
EUR 
16.10.2020  JPK, d.o.o. Mozirje  Sanacija cest po neurju julij 2020                      15.000,00 
06.11.2020  JPK, d.o.o. Mozirje  Sanacija cest po neurju julij 2020                      10.689,90  
10.12.2020  JPK, d.o.o. Mozirje  Sanacija cest po neurju julij 2020                        5.881,90   
 
                   Skupaj:                                                                                                  31.571,80                                                                                     
 
 
            3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 

RAZPOREDITEV SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 2020 
 
Zap. 
št.          Prejemnik                                                                                            Znesek – EUR 

 
1. Humanitarna dejavnost PP 20049011                                                          3.568,58 

   108,00 Mihael Fajfar, Šmartno ob Paki, pogostitev starejših občanov 
     32,59 Miš maš Mozirje, pogostitev starejših občanov 
2.316,60 Osnovna šola Mozirje, pogostitev starejših občanov 2018, 2019 
   150,00 Zgornjesa. medob.dru. inva. Mozirje, fina. pomoč za tekmovanje v šahu 
   500,00 Andragoški zavod LU Velenje, fina. pomoč pri izvedbi predavanj 



  

   461,39 Anže Ruden s.p. Mozirje, pogostitev Veteransko društvo Sever 
  
     2.      Športna dejavnost PP 18059006                                                                   5.188,97                                                       
                200,99 Gras Gruber, Velenje, pokali ND Mozirje 
                195,07 Miša maš, očiščeva. akcija-ribiči 
             3.000,00 ND Mozirje, fina. pomoč za nakup kosilnice 
                308,24 JPK Mozirje, PD Mozirje, odvoz kontejnerja Mozirska koča 
                560,14 Sam d.o.o., športno igrišče Šmihel, material 
                600,00 ŽNK Olimpija, finančna pomoč 
                324,53 Čaplja d.o.o., oprema igrišče Šmihel 
 

3. Kulturna dejavnost PP 18039006                                                                 1.200,00 
      200,00 Center Rinka Solčava, fina. prispevek Solčavski zimski pravljici 
      300,00 Društvo upokojencev Mozirje, fina. pomoč za delovanje MPZ 
      200,00 KD Jurij, fina. pomoč za kreso. ob dnevu drža. 
      500,00 KD Jurij, Extempore 2020 

 
4. Ravnanje z odpadki – akcija čiščenja PP 15029014                                  11.750,66 

     247,38 JPK Mozirje, zbiranje in odvoz živa. stranskih proiz. 
     131,94 JPK Mozirje, zbiranje in odvoz živa. stranskih proiz. 
     127,82 JPK Mozirje, zbiranje in odvoz živa. stranskih proiz. 
11.243,52 JPK Mozirje, izgradnja skladi. za sveče in olje 
 

5. Ureditev igrišč PP 18059005                                                                       3.953,70 
  1.000,00 Matej Zidarn Mozirje-ŠD Beli zajec, ureditev košarka. igrišča Žekovec 
  2.221,70 Remont, asfaltiranje kolo park Mozirje 
     732,00 Provog d.o.o., študija igrišča OŠ Mozirje 
      

6. Praznična okrasitev naselij PP 16039013                                                    1.717,90 
  1.717,90 Etnografsko društvo Mlajevci, okrasitev trga  

 
7. Knjižnica Mozirje – investicija PP 18039009                                                257,85 

  257,85 TIP inženiring, proje. doku. prizidek KD Mozirje 
 

8. Obnova zdravstvene postaje Mozirje PP 17029001                                    9.939,37 
  4.762,07 Slikopleskarstvo Pann, obnova ZD Mozirje 
  5.177,30 Slikopleskartsvo Pann, obnova ZD Mozirje 
 

      9.     Most Ljubija PP 13029079                                                                             427,00 
  427,00 B-Zekoli, most Ljubija 
 

10. Posebni material in storitve PP 06039009                                                       35,00 
  35,00 Realizacija 1-12/2020 
 

11. Upravljanje stanovanj PP 16059003                                                              341,00 
  341,00 Realizacija 1-12/2020 
 

12. Tekoče vzdrževanje PP 16059004                                                                172,00 
 172,00 Realizacija 1-12/2020    

 



  

13. Pomoč družinam-novorojenčki PP 20029001                                                400,00 
  400,00 Realizacija 1-12/2020     
 

14. Obveznosti iz naslova fina. izvrševa. prora. PP 22019001                             47,97 
         47,97 Realizacija 1-12/2020 

 
Skupaj:                                                                                                                    39.000,00                                              
   
 
 
 
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

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

glavnih programov in podprogramov 
 

Poraba posrednih uporabnikov je vključena v proračun Občine Mozirje preko uradov 
za gospodarstvo, okolje in prostor ter splošne zadeve. 
 

Proračun Občine Mozirje za leto 2020, je na svoji 8. redni seji sprejel Občinski svet 
občine Mozirje dne 19.12.2019, na 13. redni seji dne 17.11.2020, pa je Občinski svet 
Občine Mozirje sprejel še rebalans proračuna za leto 2020. V skladu s 6. členom 
Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2020, je župan izdal sklepe o 
prerazporeditvi pravic porabe in s tem formiral veljavni proračun za leto 2020, ki je 
podlaga za analizo poslovanja  v letu 2020.  
 

Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : 
- zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na  področju 

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

- Izvajanje investicij, ki so se sofinancirane s strani RS, kamor sodijo: 
1. Nadaljevanje nadgradnje skupne CČN v Lokah. Ker odločbe za črpanje 

kohezijskih sredstev občina ni prejela, je z rebalansom pretežni del sredstev 
preusmerila v gradnjio šolskih prostorov. 

2. Gradnja šolske knjižnice in ureditev večnamenskega prostora. (vir: Občina 
Mozirje in 23. člen ZFO) 

3. Obnova občinske ceste (mlečna cesta) (vir: Občina Mozirje in 23. člen ZFO) 
4. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče šola, krožišče Soteska, 

vir: Občina Mozirje) 
5. Pridobitev projektne dokumentacije za kohezijska sredstva (Praprotnikova 

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

6. Projektna dokumentacija: prostori za Godbo, prostori za Knjižnico (vir: 
Občina Mozirje, donacije) 

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

8. Dotacije društvom 
 



  

Del sredstev, to je 32,36 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije 
(konti 42 in 43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, 
sanaciji plazov, vodovodov, čiščenju in odvajanju odpadnih voda ter urejanju 
prostora. 
V virih sredstev je bilo realiziranih 91,38 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih 
virov pa 8,62 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih 
sredstev, sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.  

 
3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika 

 
1. Občinski svet 

Predvidena sredstva se nanašajo na delo občinskega sveta, odborov in komisij. 
Sredstva so bila planirana v višini 26.460,00 €, porabljena pa v višini 24.469,82 €. 
 

2. Nadzorni odbor 

Predvidena sredstva se nanašajo na delo nadzornega odbora. Sredstva so bila 
planirana v višini 5.000,00  € in v višini 4.195,29 €  porabljena. 
 

3. Župan 

Predvidena sredstva se nanašajo na delo župana in podžupana ter na porabo rezerve in 
rezervacije. Planirano je bilo 106.041,30 €, porabljeno pa 104.832,72 € . 
Poraba rezerve: 42.710,37 €  Zaradi sanacij po naravnih nesrečah so bila 

sredstva rezerve maksimalno izkoriščena (priloga 1) 
Poraba rezervacije: 39.000,00 €  prerazporejeno na postavke uporabnikov (priloga 
2)  
 

4. Uprava 

Predvidena sredstva so planirana za delo občinske uprave in zajemajo stroške dela, 
stroške storitev in materialne stroške premoženja občine kot so vzdrževanje,  
zavarovanje, energija, voda, …. 
Planirano je bilo 444.652,00 €, realizirano pa 418.196,51 €.  
 

5. Urad za gospodarstvo 

Na področju kmetijskih dejavnosti je bilo planiranih 67.200,00 €, realizirano pa je 
bilo 59.800,79 €. Manj je bilo sofinanciranja zemljiških operacij 
(namakanje/izsuševanja), zaradi zahtevnosti dokazovanja upravičenih stroškov, je 
ostalo nekaj sredstev za sofinanciranje društev.  
Na področju prometne infrastrukture je bilo planirano 728.836,00 €, realizirano pa 
predvsem zaradi odprav posledic po neurjih in obnovi lokalne ceste (mlečna cesta) v 
višini 648.443,79 €.  Zaradi oteženih zdravstvenih razmer se je gradnja nekoliko 
zavlekla v jesen. Tako je občina zadnje račune prejela v decembru, kar pomeni da 
bodo zapadali v plačilo proračunskega leta 2021. 
Dejavnost turističnih društev, subvencioniranje turističnega programa in promocijske 
aktivnosti, so bile nekoliko okrnjene. Tako je bilo od planiranih 109.771,00 € 
porabljenih le 102.212,96 €. 

 
6. Urad za okolje in prostor 

Na področju obrambnih ukrepov ob izrednih dogodkih (CZ in GD) je bilo planiranih 
27.250,00 €, porabljenih pa 28.298,24 € (v pretežni meri gre za sofinanciranje 



  

delovanja gasilskega društva). Razlike je zaradi več pobrane in odvedene požarne 
takse. 
Na področju varovanja okolja (plazovi, kanalizacija, čiščenje odpadnih voda, 
vodovod) je bilo prvotno planiranih 342.239,66 €, realizirano pa je bilo 323.835,07 €. 
Razlog odstopanja je predvsem v tem, da se projekt »Povodeje Savinje« iz sredstev 
Kohezije, še ni odobren. Pridobljena je vsa projektna dokumentacija in vsa potrebna 
gradbena dovoljenja. Popolna  vloga je dana na MOP za sofinanciranje iz 
kohezijskega sklada. 
Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti (odmera 
zemljišč, prostorsko načrtovanje, obnova Letošča, javna razsvetljava, )  je bilo 
planiranih 194.441,92 €, realizirano pa je bilo 180.086,87 €.  

 
7. Urad za splošne zadeve 

Področje zajema vse negospodarske dejavnosti. Vključeni so transferi za tekoče 
poslovanje in investicije. 
Področje zajema vse negospodarske dejavnosti. Vključeni so transferi za tekoče 
poslovanje in investicije. 
Znanost in razvoj: planirano 3.070,00 €, realizirano 1.435,00 €. 
Zdravstveno varstvo: planirano 92.939,37 €, realizirano 89.600,43 €.  
Kultura, šport: planirano 254.097,52 €, realizirano 249.368,84 €. (Osrednja knjižnica, 
galerija, ljubiteljska kultura, programi športa)  
Izobraževanje: planirano 1.262.276,00 €, realizirano 1.109.460,44 € (delovanje VVZ 
Mozirje in OŠ Mozirje, Š.D. Mozirje). Sredstva zajemajo tudi investicijo v novo 
šolsko knjižnico in obnovo večnamenskega prostora. 
Socialno varstvo: planirano 194.777,58 €, realizirano 190.386,44 €. (pomoč družinam, 
center za socialno delo, socialno varstvo starejših, socialno varstvo materialno 
ogroženih, socialno varstvo drugih ranljivih skupin).  

 
ZADOLŽEVANJE 

Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2020: 
KREDITI 30.06.2020 31.12.2020 
ABANKA 1.062.912,10 992.051,32 
NLB 307.692,40 287.179,60 
MGRT LJ 55.266,60 51.015,32 
MGRT LJ 63.769,16 59.517,88 
MGRT LJ 36.687,65 34.529,55 
MGRT LJ 12.381,11 12.381,11 
MGRT LJ   60.691,00 
SKUPAJ 1.538.709,02 1.497.365,78 

 
Obveznosti nastale v letu 2020 in bremenijo proračun v letu 2021 znašajo: 

31.12.2020 
ZAPADLO 
(EUR) 

NE ZAPADLO 
(EUR) 

SKUPAJ 
(EUR) 

DOBAVITELJI   269.113,93 269.113,93 
DO EKN   376.250,84 376.250,84 
SKUPAJ   645.364,77 645.364,77 

 
ZAKLJUČEK: Iz navedenega izhaja, da so cilji proračuna 2020 
doseženi. 



  

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Investicije planirane v letu 2020 so bile realizirane v skladu z terminskim planom 
NRP v višini , ki je bil opredeljen v posebnem delu proračuna. 
 

2050 - Urad za gospodarstvo 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB032-07-0039 - Sofinanciranje okoljskih investicij 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen za sofinanciranje okoljskih investicij na kmetijskih zemljiščih.  
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 
OB032-07-0040 - Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju sanacije - izboljšanja kmetijskih zemljišč. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 
OB032-07-0041 - Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izenačevanje stroškov prevoza mleka iz oddaljenih kmetij v občini Mozirje. 
Stanje projekta 
V izvajanju na podlagi vsakoletnega razpisa za prevoznike. 
 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
OB032-07-0010 - Vzdrževanje gozdnih cest 
Namen in cilj 
S projektom občina Mozirje zagotavlja prevoznost in gradnjo gozdnih cest. 
Novogradnja je cesta na Dobrovljah. 
Stanje projekta 
V tekočem izvajanju. Projekt je stalen. 
 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
OB032-07-0012 - Sanacija cest po neurjih 
Namen in cilj 
Cilj projekta je sanacija občinskih cest po neurjih do vzpostavitve prvotnega stanja 
Stanje projekta 
Leto 2008: Sanacija po neurju 2007 Leto 2009: Sanacija po neurju 2007, Sanacija po neurju 2008, Sanacija 
po neurju 2010, sanacija po neurju 2012, sanacija po neurju 2013, sanacija po neurju 2018 in  2019 . 

OB032-07-0020 – Ureditev regionalne ceste RT-9287123 
Ob rekonstrukciji državne ceste na odseku krožišče - Vrtnar, je interes občine Mozirje, da se cestišče razširi, 
tako, da bo ob njem pločnik. Poleg tega je v občinskem interesu , da se pri gradnji ceste v cestno telo 
vgradijo cevi za elektriko, telekomunikacije, vodovod in kanalizacijo. Ob KD se uredi še parkirišče. 
Stanje projekta 
Leto 2009: Priprava PGD in nakup zemljišča za potrebe pločnika. Leto 2010 Nakup zemljišča, Leto 2014 
projekt neaktiven. Aktivnosti so se izvajale v letu 2018 in se bodo še v letu 2019. V letu 2020 se z izgradnjo 
zadrževalnikov projekt zaključuje. 



  

OB032-07-0022 - Modernizacija in posodobitev lokalnih cest 
Namen in cilj 
Cilj projekta je, vsako leto nekaj kilometrov ne kategoriziranih cest rekonstruirati in prekategorizirati v javno 
pot ali lokalno cesto.  
Stanje projekta 
Projekt je aktiven. 

OB079-16-0002 - Obnova Praprotnikove ulice 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izboljšati infrastrukturo na območju Praprotnikove ulice. (cesta, parkirišča, vodovod, 
kanalizacija, komunikacije, …). V letu 2020 ni bilo aktivnosti. 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije. 

OB079-19-0001 - Obnova Ceste na Vrhe 
Namen in cilj 
Cilj projekta je obnoviti cesta na Vrhe. 
Stanje projekta 
Projekt je zaključen v decembru 2020 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in Gostinstva 
OB0379-17-0001 – Turistična infrastruktura 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen vzdrževanju obstoječe turistične infrastrukture. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. V letu 2020 so bili postavljeni objekti za avtomatsko prodajo živil 
 

2060 - Urad za okolje in prostor 
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB032-07-0036 - Sofinanciranje gasilske opreme 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju gasilske opreme po normativu v skladu s pogodbo.  
V letih 2013 in 2014 je večji del zneska predstavljal nakup vozila za prevoz moštva. V letu 2015 je za 
namene gasilstva občina Mozirje odkupila prostore v Šmihelu v vrednosti 8.800 EUR. V letu 2017 se 
načrtuje nakup vozila s cisterno. V ta namen so investicijska sredstva za gasilstvo v letih 2016, 2017 in 2018 
predvidena proračunska sredstva občine Mozirje. V letih 2019 – 2022 se namenjajo investicijska sredstva za 
posodobitev opreme. 
 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
OB032-07-0011 - Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 
Namen in cilj 
S sofinanciranjem v sortirnico in posodobitev odlagališča v Celju, si je občina Mozirje zagotovila 
dolgoročno možnost odlaganja odpadkov. 
Stanje projekta 
Glavnina investicije je potekala od leta 2006 do leta 2009. Od 2010 je strošek tekočega posodabljanja. 
Občina Mozirje kot solastnik CERO, letno zaračunava najemnino, le to pa vrača vsako leto (od leta 2011 
dalje) kot nov investicijski vložek. 
 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
OB032-07-0013 - Čistilna naprava  Mozirje 
Namen in cilj 
Na lokaciji v Lokah je potekala širitev čistilne naprave na 6000 populacijskih enot. Obnova se je začela v 
letu 2017 in bo zaključena predvidoma v letu 2021 



  

Stanje projekta 
Leto 2007: Nakup zemljišča, Leto 2008: Študija izvedljivosti Leto 2009: Leto 2012 - Pridobitev PGD, Leto 
2014 - pridobivanje služnosti, 2016 - gradnja, 2017 - gradnja in poskusno obratovanje, 2018 - predaja 
objekta v uporabo. CČN faza-1 je s tem zaključena. 
CČN faza-2 je je v teku. 

OB079-14-0001 - Kanalizacijski sistemi - male ČN 
Namen in cilj 
Občina Mozirje ima naselja, ki jih ni mogoče priključiti na osrednjo ČN v Lokah. Na teh lokacijah je 
smiselno graditi individualne male ČN. 
Sredstva so predvidena kot subvencija pri gradnji malih čistilnih naprav. 
Stanje projekta 
Vsako leto bo razpis za dodelitev sredstev za male ČN v letih od 2015 - 2022. 

OB079-18-0003 - Kanalizacijski sistem aglomeracija Mozirje 
Namen in cilj 
Cij projekta je dopolniti kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Mozirje do vsaj 98%. To je pogoj za 
kandidiranje na kohezijska sredstva (80%).  
Stanje projekta 
V pripravi. 2018: PGD; 2019: Investicijska dokumentacija; 2020-2022: Izvedba 

OB079-18-0004 – Centralna čistilna naprava  Mozirje, faza 2 
Namen in cilj 
Zaradi zmanjšanja stroškov odvoza blata, preprečevanja smradu in možnosti sprejemanja mulja iz MKČN, 
se CČN ustrezno nadgradi z sodobnim gniliščem, dehidratorjem in  ustrezno deponijo odpadnega blata. 
Stanje projekta 
2018 – priprava projektne dokumentacije 
2019 – pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca, začetek gradnje 
2020-2022 se načrtuje gradnja skupaj z dograditvijo kanalizacijskega sistema s sofinanciranjem 
kohezijskega sklada. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
OB032-07-0009 - Sanacija plazov 
Namen in cilj 
S projektom občina Mozirje zmanjšuje možnost drsenja tal. Evidentiranih je 11 plazišč, trenutno jih je od 
MOP odobrenih za sofinanciranje pet . 
Stanje projekta 
2008: gradnja škarpe na Ljubiji, 2009: Sanacija jezu na Trnavi pri Vidu , 2010: ,2011 - sanacija 5 plazišč, 
2012 - sanacija 3 plazišč, 2014 in 2015 - sanacija nekaj  plazišč (Olnek, Lepa Njiva, Ljubija), 2016 - Lepa 
Njiva, 2017- Bela peč, 2018 – Pokopališče, 2019 - Podvrh 
 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
OB032-07-0043 - Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 
Namen in cilj 
Občina Mozirje pri vseh investicijah kjer na novo posega v prostor, odmerja parcele. Največ odmer se 
nanaša na ceste in nekaj na ostalo komunalno infrastrukturo. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
OB032-07-0044 - Prostorsko načrtovanje 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen posodobitvi prostorskih aktov občine Mozirje. (sprememba OPN, OPPN) 
Stanje projekta 
V izvajanju. 
 



  

16039001 - Oskrba z vodo 
OB032-07-0033 - Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 
Namen in cilj 
V letu 2010 je projekt namenjen izdelavi idejnega projekta za obnovo vodovodnega sistema. V nadaljevanju 
je predvidena celovita obnova iz sredstev kohezijskega sklada. V projekt se vključujejo: Občina Mozirje, 
Občina Nazarje, Občina Rečica in delno še Občina Gornji Grad in Ljubno. 
V letu 2015 se sanira odsek vodovoda ob restavraciji Gaj v dolžini 200m. 
V letu 2016 se sanira skupen odsek vodovoda v Šmartnem ob Dreti. 
V letu 2017 se načrtuje obnova črpališča Ljubija 
V letu 2018 se načrtuje obnova vodov v Lokah 
V letu 2019 se načrtuje obnova vodov v Lokah 
V letu 2020 se načrtuje gradnja vodovoda Brezje 
Stanje projekta 
Projekt je aktiven 

 
2070 - Urad za splošne zadeve 
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

OB032-07-0034 - Regijsko študijsko središče 
Namen in cilj 
Projekt je namenjen sofinanciranju regijskega študijskega središča po pogodbi. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 
 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
OB079-08-0001 – Obnova zdravstvene postaje Mozirje 
Namen in cilj 
Projekt Obnova zdravstvene postaje Mozirje predstavlja investicijo v objekt javnega značaja, v katerem se 
odvija program splošnega zdravstva za Občino Mozirje in širše. V spodnjih prostorih objekt služi reševalni 
službi, v srednjih etažah splošnemu zdravstvu in v nadstropju zobozdravstvu.  
Z načrtovanim posegom želimo doseči naslednje cilje: 
- energetska sanacija obstoječega objekta in s tem zmanjšane  porabe toplotne energije za ogrevanje in 

sanitarne namene 
Stanje projekta 
V letu 2013 je občina Mozirje uspela na razpisu pridobiti soinvesticijska sredstva za toplotno izolacijo 
objekta. 
V izdelavi je investicijska dokumentacija, v letu 2014 pa je predvidena izvedba. Zaključek 2015. 
Projekt je zaključen v letu 2016. Od 2018 do 2022 so predvidena investicijsko vzdrževana dela. 

OB079-15-0002 – Širitev zdravstvenega doma Nazarje 
Namen in cilj 
Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Zg. Savinjski dolini. Potrebno je ZD 
Nazarje obnoviti, razširiti in dodatno opremiti. 
Stanje projekta 
V letu 2016 in 2017 je predviden nakup zemljišča, v letih 2018 do 2022, pa pridobitev projektne 
dokumentacije. Gradnja je predvidena v naslednji letih. 
 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
OB032-07-0048 - Založništvo 
Namen in cilj 
Namen projekta je omogočiti domačim piscem izdajo knjižnega dela. 
Stanje projekta 
Projekt se izvaja v soglasju z Osrednjo knjižnico Mozirje 2007: 2008: Običaji - Rajšter 2009: Monografija 
Mozirja 2010: Narodne noše, Spomini - Acman, 2011: Rajšter, 2012: narodne noše, 2013: narodne noše,  
2015: ponatis monografije 
2016: Ponatis Monografije Mozirja. 
2017: Ponatis Monografije Mozirja 



  

2018: Po izboru Knjižnice 
2019: Po izboru Knjižnice 
2020: Po izboru Knjižnice 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
OB032-07-0026 - Sanacija kulturnega doma Mozirje 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je investicijsko vzdrževanje objekta.  
2019  2022: oder, zavese, luči 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 

OB032-07-0027 – Prizidava kulturnega doma Mozirje 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je, zagotoviti ustrezne prostore za namen delovanja Osrednje knjižnice v Mozirju, 
Godbe Zgornjesavinjske doline, muzejske zbirke in domoznanske zbirke. 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nov prizidek. 
Stanje projekta 
Projekt je v fazi pridobivanja PZI dokumentacije.  
 

18059001 - Programi športa 
OB032-07-0001 - Športni park Mozirje 
Namen in cilj 
Projekt "Modernizacija otroškega igrišča v Mozirju" se vključuje v vizijo turizma v Mozirju, ki ima v svoji 
strategiji osrednji cilj zadržati gosta v Mozirju vsaj en dan. Zaledje Mozirja z Goltmi nudi gostom obilo 
adrenalinskih športov ,  športna infrastruktura v Mozirju pa obilico raznolikih športnih aktivnosti.  
Gostje večinoma prihajajo z družinami, kar pomeni, da je potrebno ponuditi možnosti za različne aktivnosti 
otrok.  
Ta problem želimo rešiti z modernizacijo obstoječega igrišča. 
Stanje projekta 
Investicije: 
2008: Postavitev žične ograje okrog športnega parka in ureditev "skeit" parka 
2009: 
2010: Ureditev Igrišča na mivki 
2014: Ureditev trim steze 
2015: Ureditev igrišča za košarko 
2016: Ureditev igrišča za otroke 
2017: Ureditev trim steze 
2019: Ureditev igrišča za mali nogomet 
2020: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2021: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2022: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 
2023: Ureditev igrišč (po prioriteti ŠD Mozirje) 

19039001 - Osnovno šolstvo 
OB032-07-0003 - Oprema športne dvorane Mozirje - novogradnja 
Namen in cilj 
Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovnošolske športne vzgoje na šoli, kot tudi zagotovitev 
ustreznih pogojev za delovanje športnih društev in klubov v občini. 
Glede na namen in širitev uporabe, se vsako leto namenja za nakup nove opreme cca 20.000 €. 
Stanje projekta 
V letu 2013 se načrtuje dograditev plezalne stene - izvedeno.  
V letu 2014 se načrtuje dograditev dodatnih luči. 
V letu 2015 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2016 se načrtuje posodobitev prezračevanja. 
V letu 2017 se načrtuje posodobitev telovadnih orodij. 
V letu 2018 se načrtuje periodični tehnični pregled telovadnih orodij. 
V letu 2019 se načrtuje popravilo strešne kritine. 
V letu 2020 se načrtuje popravilo športnega poda. 



  

 

OB032-18-0002 – Investicije v OŠ Mozirje  
Namen in cilj 
Investicijsko vzdrževanje prostorov OŠ Mozirje. 
Stanje projekta 
Projekt je stalen. 

OB032-19-0002 – Knjižnica in večnamenski prostor OŠ Mozirje  
Namen in cilj 
Ureditev prostorov za potrebe šolske knjižnice. Predvidena je rekonstrukcija stare telovadnice. 
Stanje projekta 
Vgradnja je v teku in bo zaključena do 31.3.2021. 
 

 
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 
 
3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih) 

Stanje sredstev na TRR Občine Mozirje je 31. 12. 2020 znašalo 453.740 EUR. 
Stanje sredstev na računu je 31.12.2020 znašalo 449.462 EUR, ker je stanje sredstev 
na računu 31.12.2019 znašalo 116.068 EUR. 

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

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

letu 2019. Dolgoročne finančne naložbe v Občini Mozirje so naložbe v Javno 
podjetje Podhom Gornji grad, Javno podjetje Komunala Mozirje, SA-ŠA ORA 
d.o.o., RRA Celje d.o.o., Veterina Mozirje d.o.o., Golte d.o.o. in RASR d.o.o. 

 
             AOP 010 – dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2020 povečale za 494 

EUR in znašajo 5.920 EUR ter predstavljajo terjatve do podjetja Habit d.o.o. 
Velenje in Primus projekt d.o.o. Škofljica. 

 
 
 
3.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev 
             AOP 004, AOP 005 – postavka nepremičnin in popravek vrednosti nepremičnin 

se je povečala glede na leto 2019 za 26.013 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 
13.957.743 EUR in je sestavljena iz naslednjih postavk: 

 - zemljišča 865.728  EUR 
 - most Loke 307.215  EUR 
 - 8 stanovanj 194.356  EUR 
 - poslovni prostori 2.769.151 EUR 
                       (Kulturni dom Mozirje                                     140.518 EUR 
                        Mrliška vežica Šmihel                                       33.544 EUR 
                        Športna dvorana Mozirje                              1.993.730 EUR 
                        Poslovni prostor v Upravnem centru               412.069 EUR 
                        na Šmihelski cesti 2 
                       Gasilski objekt Šmihel                                          7.572 EUR 
                       Garderobe - igrišče Mozirje                                31.866 EUR 
                       Turistično informacijski center Mozirje            140.609 EUR 
                       Nadstrešek pri TIC Mozirje)                                 9.243 EUR 
                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – vodooskrba                      501.537 EUR 



  

                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – odvajanje odp. voda        648.310 EUR 
                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – čiščenje odp. voda           265.490 EUR 
                     - zgradbe JP Komunala Mozirje – odpadki                                 48.460 EUR 
                     - zgradbe Kom. podjetje Velenje – Vodovod Lepa njiva 76.360 EUR 
                     - zgradbe Simbio d.o.o. Celje – odlagališče Bukovžlak 1.670 EUR 
                     - zgradbe RCERO 69.790 EUR 
                     - tržnica Mozirje 68.322 EUR 
                     - trško jedro 1.138.294 EUR 
                     - zunanje igrišče                                                                        107.995 EUR 
                     - avtobusna postajališča                                                              29.185 EUR 
                     - vaško jedro Šmihel                                                                 134.847 EUR 
                     - igrišče za košarko Loke                                                            52.303 EUR 
                     - javna razsvetljava od 2019                                                       14.402EUR 
                     - krožišča                                                                                   261.218 EUR 
                     - ceste                                                                                        475.864 EUR 
 - investicije v teku – ceste           4.807.696 EUR 
                      - investicije v teku – javna razsvetljava 85.064 EUR 
                     - investicije v teku – Krahelnovo 324.175 EUR 
                     - investicije v teku – Podrožnik 154.479 EUR 
 - investicije v teku -  izgradnja regijskega centra Celje 1.496 EUR 
                     - investicije v teku – sakralni objekti 39.892 EUR 
                     - investicije v teku – vodovod Letošč 69.902 EUR 
                     - investicije v teku – projektna doku. kolesarska pot                  53.462 EUR 
                     - investicije v teku – zemljišče za prizidek k ZD Nazarje             8.432 EUR 
                     - investicije v teku – obnova Praprotnikove ulice                       27.966 EUR 
                     - investicije v teku – Knjižnica Mozirje-prizidek KD                 32.857 EUR 
                     - investicije v teku – CČN Mozirje,2. faza-gnilišče                  154.690 EUR  
                     - investicije v teku – parkirišče Hribernikova                             12.340 EUR 
                     - investicije v teku – kanalizacija Praprotnikova Mozirje             1.631 EUR 
                     - investicije v teku – kanalizacija Loke-vzhod                              9.382 EUR 
                     - investicije v teku – kanalizacija Mozirje-zahod-šola                  4.378 EUR 
                     - investicije v teku – knjižnica in večna. prostor OŠ Mozirje   133.548 EUR 
                     - investicije v teku – vrtec Mozirje-širitev                                    2.806 EUR 
                     - investicije v teku – OŠ Mozirje-širitev                                       3.050 EUR 

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

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev 
AOP 011 –  postavka terjatve za sredstva dana v upravljanje se je povečala za 

101.031 EUR glede na leto 2019. Občina Mozirje ima naslednje terjatve 
za sredstva dana v upravljanje: 

 - OŠ Mozirje             426.356 EUR 
 - VVZ Mozirje 310.800 EUR 
 - Lekarna Mozirje  1.475.773 EUR 
 - Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje 257.558 EUR 
 - Osrednja knjižnica Mozirje 37.404 EUR 
 - Regijsko študijsko središče Celje 437 EUR 
                     -  JZ TKŠM Mozirje                                          43.993 EUR 
                     - Glasbena šola Nazarje                                       6.796 EUR 
 
                        Skupaj:                     2.559.117 EUR    



  

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta  
AOP 017 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 

se povečale za 327.957 EUR glede na preteklo leto in znašajo 328.961 
EUR in sicer so to terjatve do Državnega zbora RS, Ministrstvo za 
finance, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

AOP 020 –  druge kratkoročne terjatve so večje od leta 2019 za 4.114 EUR in 
znašajo 45.567 EUR. To so terjatve do zavezancev za davčne in 
nedavčne prihodke FURS, terjatve za vstopni DDV in terjatve do ZZZS 
in ZPIZ.   

 
3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 

AOP 021 –  neplačani odhodki so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 17.580 
EUR  in znašajo 537.317 EUR. 

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

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

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020 
 
ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za 
AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001  17.938.586 17.489.159

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

002  18.174 17.638

01 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 

003  16.837 15.214

02 NEPREMIČNINE 004  18.221.794 17.897.990

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005  4.264.051 3.966.260

04 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006  2.280.824 1.880.836

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007  1.120.838 1.043.826

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008  254.483 254.483

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009  0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010  5.920 5.426

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011  2.559.117 2.458.086

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012  1.386.755 713.690

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013  0 0

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 

014  453.740 131.647

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015  21.170 19.849

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016  0 0



  

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za 
AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017  328.961 1.004

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018  0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019  0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020  45.567 41.453

18 NEPLAČANI ODHODKI 021  537.317 519.737

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022  0 0

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023  123.040 123.040

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024  0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025  0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026  0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027  0 0

34 PROIZVODI 028  0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029  0 0

36 ZALOGE BLAGA 030  123.040 123.040

37 DRUGE ZALOGE 031  0 0

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032  19.448.381 18.325.889

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033  0 0

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034  926.477 586.806

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

035  0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036  20.087 18.572

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037  269.114 284.923

23 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

038  19.998 28.499

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039  376.251 87.238

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040  0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041  0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042  117.987 44.534

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043  123.040 123.040

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044  18.521.904 17.739.083

90 SPLOŠNI SKLAD 045  17.018.618 16.092.914

91 REZERVNI SKLAD 046  0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047  5.920 5.426

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048  0 0



  

ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV 
Oznaka 
za 
AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

940 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH 

049  0 0

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

050  0 0

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
FINANČNE NALOŽBE 

051  0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052  0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053  0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054  1.497.366 1.640.743

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055  0 0

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056  0 0

981 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

057  0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058  0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059  0 0

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060  19.448.381 18.325.889

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061  0 0

 
 
  
Sestavni del bilance stanja sta obrazca: 
 

a) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; 
 
V tem obrazcu so zajeta neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima 
Občina Mozirje v lasti in sicer v višini 15.119.066 EUR. 
 
Amortizacija v višini 279.237 EUR je bila obračunana po predpisanih stopnjah 
rednega odpisa ( Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15). 

 
b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil; 

 
Ta obrazce vsebuje stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb. Naložbe v deleže 
znašajo v letu 2020 za Občino Mozirje 254.483 EUR. 
 

  



  

 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
 
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema EZR (Uradni list RS 120/07, 76/20, 82/20-popr.), je Občina Mozirje kot upravljalec 
EZR v naši Občini, 11. 6. 2008 opravila vpis v Poslovni register Slovenije. 
 
V skladu z navedenim pravilnikom smo pričeli z ločenim vodenjem poslovnih knjig za 
poslovni subjekt EZR Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična številka: 
5883849001. 
 
V sistem EZR so poleg Občine vključeni še posredni uporabniki proračuna Občine Mozirje, 
in sicer: 
- Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, 
- JVIZ Mozirje - OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, 
- JVIZ Mozirje - OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji, 
- Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje, 
- JZ TKŠM Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 
- Lekarna Mozirje, Hribernikova ulica 4, 3330 Mozirje in 
- Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje 
 
 
Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve 
 
AOP 014  -  denarna sredstva na računu EZR v višini 547 EUR 
 
AOP 021  -  neplačani odhodki za obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do PU za      
                     stanje na podračunih v višini 1.365.753 EUR 
 
Kratkoročne obveznosti  in pasivne časovne razmejitve 
 
AOP 039  -  Kratkoročne obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do PU za stanje na 
                     podračunih  v višini 1.366.300 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 

vrstah namenskih sredstev 
 
Občina Mozirje je prejela namenske prejemke od: 
- občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 1.600 EUR 

 
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 

 
Ne porabljenih namenskih sredstev ni bilo. 

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

zaključni račun in proračunov prihodnjih let  
            AOP 037 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale glede na leto 

2019 za 15.809 EUR in sicer znašajo 269.114 EUR. Večje obveznosti do 
dobaviteljev so naslednje: 

 
- Čistilni servis Poprask Danijel s.p.            827 EUR - čiščenje športne dvorane in kulturnega 
                                                                                        doma december 2020                                                           
- Deos d.d., Gornji grad                             4.428 EUR - oskrbnine november-december 2020                                             
- Ekoen d.o.o., Luče                                   6.878 EUR - ogrevanje telovadnice in kulturnega 
                                                                                        doma december 2020 
- Halomojstri d.o.o. Polzela                     14.594 EUR – ureditev knjižnice in večnamenskega 
                                                                                         prostora OŠ Mozirje 
- Javno podjetje komunala Mozirje         94.607 EUR – vzdrževa. loka. cest nove. dece. 2020, 
                                                                                         vodenje katastra                                                            
- Habit d.o.o.,Velenje                                2.180 EUR - obratovalni stroški december 2020                                            
- Dolman d.o.o. Mozirje                            4.716 EUR – praznična okrasitev 2020                                                          
-Remont Celje d.d.                                  56.070 EUR – sanacija ceste Mozirje-Vrhi 
-Savinjske novice d.o.o.                            3.030 EUR -  plačilo glasila 2020 
-ZIKŠT 3 JEZERA, Braslovče                 3.660 EUR -  sofinanciranje TIC Mozirje 
- Generali d.d. Ljubljana                           1.643 EUR -  zavarovanje poslovnih prostorov 
- Nova KBM Ljubljana                             1.870 EUR  - obresti december 2020 
- Elektro Celje, d.d.                                   2.817 EUR -  plač. javne razsve. nove.-dece.2020 
- Bytyqi Shefki s.p., Nazarje                     2.147 EUR – obnovi. dela pokopa. Mozirje 
- Elektro Celje energija d.o.o., Celje         1.588 EUR – elektrika december 2020 
- GP Brlec d.o.o., Nazarje                        31.281 EUR – vzdrževa. gozdnih cest 
- Sipro Žalec                                              1.609 EUR – upravljanje stanovanj december 2020                           
 



ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020
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Indeks
2020

(4)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.022.531,004.022.531,003.847.485,00 100,24.032.053,53 100,29.522,53

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.649.106,003.649.106,003.331.441,00 101,03.684.772,87 101,035.666,87

70 DAVČNI PRIHODKI 3.184.106,003.184.106,002.979.041,00 100,13.188.409,39 100,14.303,39

700 Davki na dohodek in dobiček 2.811.353,002.811.353,002.603.288,00 100,02.811.353,00 100,00,00

7000 Dohodnina 2.811.353,002.811.353,002.603.288,00 100,02.811.353,00 100,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 2.811.353,002.811.353,002.603.288,00 100,02.811.353,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 261.753,00261.753,00269.753,00 99,9261.479,87 99,9-273,13

7030 Davki na nepremičnine 199.600,00199.600,00206.600,00 101,5202.610,08 101,53.010,08

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 10.000,0010.000,0015.000,00 158,215.820,94 158,25.820,94

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.000,003.000,005.000,00 161,94.857,10 161,91.857,10

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 100,00100,00100,00 27,327,27 27,3-72,73

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 80.000,0080.000,0080.000,00 96,777.352,83 96,7-2.647,17

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 105.000,00105.000,00105.000,00 99,2104.168,00 99,2-832,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,001.500,001.500,00 25,6383,94 25,6-1.116,06

7031 Davki na premičnine 150,00150,00150,00 48,973,36 48,9-76,64

703100 Davek na vodna plovila 150,00150,00150,00 48,472,65 48,4-77,35

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,000,000,00 ---0,71 ---0,71

7032 Davki na dediščine in darila 5.000,005.000,0011.000,00 66,53.325,03 66,5-1.674,97

703200 Davek na dediščine in darila 5.000,005.000,0011.000,00 66,53.324,96 66,5-1.675,04

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 0,000,000,00 ---0,07 ---0,07

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 57.003,0057.003,0052.003,00 97,355.471,40 97,3-1.531,60

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 10.000,0010.000,005.000,00 92,39.233,02 92,3-766,98

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 47.000,0047.000,0047.000,00 98,446.236,26 98,4-763,74

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 3,003,003,00 70,72,12 70,7-0,88
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704 Domači davki na blago in storitve 111.000,00111.000,00106.000,00 104,1115.576,52 104,14.576,52

7044 Davki na posebne storitve 500,00500,001.000,00 63,8319,01 63,8-180,99

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 500,00500,001.000,00 63,8319,01 63,8-180,99

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 110.500,00110.500,00105.000,00 104,3115.257,51 104,34.757,51

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 45.000,0045.000,0045.000,00 108,748.903,64 108,73.903,64

704704 Turistična taksa 45.000,0045.000,0040.000,00 91,841.324,71 91,8-3.675,29

704706 Občinske takse od pravnih oseb 2.000,002.000,002.000,00 50,01.000,00 50,0-1.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 7.000,007.000,007.000,00 115,08.050,60 115,01.050,60

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 11.500,0011.500,0011.000,00 138,915.978,56 138,94.478,56

71 NEDAVČNI PRIHODKI 465.000,00465.000,00352.400,00 106,7496.363,48 106,731.363,48

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 152.400,00152.400,00153.400,00 98,7150.475,59 98,7-1.924,41

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.300,0010.300,0010.300,00 97,110.000,00 97,1-300,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 10.000,0010.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 300,00300,00300,00 0,00,00 0,0-300,00

7103 Prihodki od premoženja 142.100,00142.100,00143.100,00 98,9140.475,59 98,9-1.624,41

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 15.000,0015.000,0019.000,00 85,712.848,13 85,7-2.151,87

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 15.000,0015.000,0018.000,00 108,016.193,25 108,01.193,25

710304 Prihodki od drugih najemnin 111.000,00111.000,00105.000,00 99,5110.439,38 99,5-560,62

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.000,001.000,001.000,00 99,5994,83 99,5-5,17

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 100,00100,00100,00 0,00,00 0,0-100,00

711 Takse in pristojbine 3.000,003.000,003.000,00 72,82.183,56 72,8-816,44

7111 Upravne takse in pristojbine 3.000,003.000,003.000,00 72,82.183,56 72,8-816,44

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.000,003.000,003.000,00 72,82.183,56 72,8-816,44

712 Globe in druge denarne kazni 11.000,0011.000,005.000,00 93,910.333,59 93,9-666,41

7120 Globe in druge denarne kazni 11.000,0011.000,005.000,00 93,910.333,59 93,9-666,41

712001 Globe za prekrške 1.000,001.000,001.000,00 57,3573,07 57,3-426,93

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 10.000,0010.000,004.000,00 97,69.760,52 97,6-239,48

714 Drugi nedavčni prihodki 298.600,00298.600,00191.000,00 111,6333.370,74 111,634.770,74

7141 Drugi nedavčni prihodki 298.600,00298.600,00191.000,00 111,6333.370,74 111,634.770,74

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 280.000,00280.000,00180.000,00 101,6284.351,19 101,64.351,19

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 1.600,001.600,001.000,00 100,01.600,00 100,00,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 17.000,0017.000,0010.000,00 278,947.419,55 278,930.419,55
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.425,004.425,0070.000,00 100,04.425,00 100,00,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,000,0070.000,00 ---0,00 ---0,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0,000,0070.000,00 ---0,00 ---0,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 0,000,0070.000,00 ---0,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.425,004.425,000,00 100,04.425,00 100,00,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4.425,004.425,000,00 100,04.425,00 100,00,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 4.425,004.425,000,00 100,04.425,00 100,00,00

73 PREJETE DONACIJE 1.000,001.000,001,00 100,01.000,00 100,00,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,001.000,001,00 100,01.000,00 100,00,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.000,001.000,001,00 100,01.000,00 100,00,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.000,001.000,001,00 100,01.000,00 100,00,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 368.000,00368.000,00446.043,00 92,9341.855,66 92,9-26.144,34

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 368.000,00368.000,00446.043,00 92,9341.855,66 92,9-26.144,34

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 368.000,00368.000,00346.043,00 92,9341.855,66 92,9-26.144,34

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 0,000,0051.043,00 ---0,00 ---0,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 340.000,00340.000,00275.000,00 88,4300.560,67 88,4-39.439,33

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 28.000,0028.000,0020.000,00 147,541.294,99 147,513.294,99

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,000,00100.000,00 ---0,00 ---0,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0,000,00100.000,00 ---0,00 ---0,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.879.567,203.877.345,503.731.414,00 91,63.555.282,61 91,7-322.062,89

40 TEKOČI ODHODKI 985.783,83983.440,361.192.074,00 97,7963.126,87 97,9-20.313,49

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 254.861,00254.861,00352.450,00 98,0249.738,98 98,0-5.122,02

4000 Plače in dodatki 212.820,00212.820,00311.300,00 97,5207.522,15 97,5-5.297,85

400000 Osnovne plače 196.000,00196.000,00296.000,00 96,6189.334,81 96,6-6.665,19

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 14.200,0014.200,0014.200,00 109,315.523,08 109,31.323,08

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.920,001.920,000,00 100,01.919,27 100,0-0,73

400004 Drugi dodatki 700,00700,001.100,00 106,4744,99 106,444,99

4001 Regres za letni dopust 8.591,008.591,008.400,00 99,88.574,64 99,8-16,36

400100 Regres za letni dopust 8.591,008.591,008.400,00 99,88.574,64 99,8-16,36

4002 Povračila in nadomestila 8.450,008.450,008.450,00 102,38.642,37 102,3192,37

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.350,007.350,007.350,00 105,77.768,85 105,7418,85

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,001.100,00 79,4873,52 79,4-226,48

4003 Sredstva za delovno uspešnost 12.500,0012.500,0011.800,00 99,612.453,40 99,6-46,60

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 700,00700,000,00 88,5619,32 88,5-80,68

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih 11.800,0011.800,0011.800,00 100,311.834,08 100,334,08

4004 Sredstva za nadurno delo 1.000,001.000,001.000,00 114,21.141,50 114,2141,50

400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,001.000,001.000,00 114,21.141,50 114,2141,50

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,0011.500,00 99,211.404,92 99,2-95,08

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,0011.500,00 99,211.404,92 99,2-95,08

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.530,0036.530,0036.530,00 106,939.035,25 106,92.505,25

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.200,0017.200,0017.200,00 111,919.243,90 111,92.043,90

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.200,0017.200,0017.200,00 111,919.243,90 111,92.043,90

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.290,0015.290,0015.290,00 102,615.684,00 102,6394,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 14.120,0014.120,0014.120,00 102,814.511,77 102,8391,77

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.170,001.170,001.170,00 100,21.172,23 100,22,23

4012 Prispevek za zaposlovanje 140,00140,00140,00 94,8132,73 94,8-7,27

401200 Prispevek za zaposlovanje 140,00140,00140,00 94,8132,73 94,8-7,27

4013 Prispevek za starševsko varstvo 220,00220,00220,00 100,6221,20 100,61,20

401300 Prispevek za starševsko varstvo 220,00220,00220,00 100,6221,20 100,61,20

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.680,003.680,003.680,00 102,03.753,42 102,073,42

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.680,003.680,003.680,00 102,03.753,42 102,073,42
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402 Izdatki za blago in storitve 627.938,56623.090,56701.665,00 91,7575.834,63 92,4-47.255,93

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 102.655,00101.740,00106.674,00 92,194.537,38 92,9-7.202,62

402000 Pisarniški material in storitve 6.641,006.050,006.050,00 86,55.747,26 95,0-302,74

402001 Čistilni material in storitve 22.173,0022.000,0024.000,00 91,020.170,00 91,7-1.830,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 7.940,007.000,007.000,00 94,27.480,71 106,9480,71

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,005.000,00 56,52.823,79 56,5-2.176,21

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.498,006.000,006.000,00 89,53.131,97 52,2-2.868,03

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,0010.500,00 86,39.065,61 86,3-1.434,39

402007 Računalniške storitve 18.082,0017.000,0017.000,00 100,018.081,59 106,41.081,59

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.430,005.266,005.200,00 100,05.428,09 103,1162,09

402009 Izdatki za reprezentanco 7.000,007.000,007.000,00 98,46.890,62 98,4-109,38

402099 Drugi splošni material in storitve 16.391,0015.924,0018.924,00 95,915.717,74 98,7-206,26

4021 Posebni material in storitve 3.535,003.500,003.400,00 98,83.492,11 99,8-7,89

402100 Uniforme in službena obleka 300,00300,00200,00 96,6289,64 96,6-10,36

402108 Drobni inventar 200,00200,00200,00 84,0167,99 84,0-32,01

402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.035,003.000,003.000,00 100,03.034,48 101,234,48

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 117.569,66115.062,66107.301,00 92,5108.689,71 94,5-6.372,95

402200 Električna energija 33.608,0031.300,0035.300,00 97,632.792,93 104,81.492,93

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 47.646,0048.111,0048.100,00 90,843.248,96 89,9-4.862,04

402203 Voda in komunalne storitve 7.399,007.200,007.200,00 85,16.294,33 87,4-905,67

402204 Odvoz smeti 8.165,007.700,007.700,00 83,16.785,85 88,1-914,15

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.500,003.500,003.500,00 92,63.239,31 92,6-260,69

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.500,005.500,005.500,00 83,24.577,67 83,2-922,33

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 11.751,6611.751,661,00 100,011.750,66 100,0-1,00

4023 Prevozni stroški in storitve 3.489,003.489,002.340,00 93,03.245,61 93,0-243,39

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,001.600,00 94,31.508,38 94,3-91,62

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,001.000,00300,00 85,5854,80 85,5-145,20

402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00140,00 95,8134,18 95,8-5,82

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 638,00638,00300,00 99,9637,60 99,9-0,40

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 111,00111,000,00 99,7110,65 99,7-0,35

4024 Izdatki za službena potovanja 1.850,001.850,001.850,00 42,7790,55 42,7-1.059,45

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

402402 Stroški prevoza v državi 1.750,001.750,001.750,00 45,2790,55 45,2-959,45

4025 Tekoče vzdrževanje 308.762,00307.478,00382.200,00 91,6282.769,23 92,0-24.708,77

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.599,0013.300,0013.300,00 82,910.444,98 78,5-2.855,02

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.173,00600,00600,00 99,91.172,09 195,4572,09

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000,007.000,007.000,00 85,75.999,00 85,7-1.001,00
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402504 Zavarovalne premije za objekte 9.145,008.682,007.450,00 98,89.032,49 104,0350,49

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.537,002.000,002.000,00 92,21.416,45 70,8-583,55

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,004.000,00 83,83.353,03 83,8-646,97

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 273.308,00271.896,00347.850,00 92,0251.351,19 92,4-20.544,81

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.250,0021.250,0022.250,00 96,820.559,77 96,8-690,23

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,002.300,00 99,72.292,00 99,7-8,00

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.750,001.750,001.750,00 99,81.746,84 99,8-3,16

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.500,0012.500,0012.500,00 98,912.362,56 98,9-137,44

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,000,001.000,00 ---0,00 ---0,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.700,004.700,004.700,00 88,54.158,37 88,5-541,63

4027 Kazni in odškodnine 1,001,005.000,00 0,00,00 0,0-1,00

402799 Druge odškodnine in kazni 1,001,005.000,00 0,00,00 0,0-1,00

4029 Drugi operativni odhodki 68.826,9068.719,9070.650,00 89,761.750,27 89,9-6.969,63

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 701,00701,001.850,00 0,00,00 0,0-701,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.000,001.000,001.000,00 65,6656,28 65,6-343,72

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,001.250,00 100,01.250,00 100,00,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.049,004.000,003.000,00 100,04.048,57 101,248,57

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 17.907,0017.800,0019.800,00 93,816.803,38 94,4-996,62

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.500,0012.500,0012.500,00 94,311.792,75 94,3-707,25

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,002.500,00 70,41.759,74 70,4-740,26

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 4.110,003.000,002.000,00 100,04.109,49 137,01.109,49

402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00100,00 5,65,64 5,6-94,36

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00700,00 81,0566,89 81,0-133,11

402999 Drugi operativni odhodki 24.009,9025.168,9025.950,00 86,520.757,53 82,5-4.411,37

403 Plačila domačih obresti 20.513,9720.466,0021.414,00 100,720.659,40 100,9193,40

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 20.513,9720.466,0021.414,00 100,720.659,40 100,9193,40

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 52,0052,001.000,00 99,451,66 99,4-0,34

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 20.461,9720.414,0020.414,00 100,720.607,74 101,0193,74

409 Rezerve 45.940,3048.492,8080.015,00 169,577.858,61 160,629.365,81

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,002.552,5039.000,00 ---0,00 0,0-2.552,50

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,002.552,5039.000,00 ---0,00 0,0-2.552,50

4091 Proračunska rezerva 44.740,3044.740,3039.815,00 171,876.851,64 171,832.111,34

409100 Proračunska rezerva 44.740,3044.740,3039.815,00 171,876.851,64 171,832.111,34

4093 Sredstva za posebne namene 1.200,001.200,001.200,00 83,91.006,97 83,9-193,03

409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,001.200,00 83,91.006,97 83,9-193,03
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.497.755,551.496.203,021.462.069,00 96,21.441.331,38 96,3-54.871,64

410 Subvencije 92.265,0092.600,0071.100,00 89,982.961,62 89,6-9.638,38

4100 Subvencije javnim podjetjem 32.000,0032.000,002.000,00 99,531.844,66 99,5-155,34

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 2.000,002.000,002.000,00 92,21.844,66 92,2-155,34

410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem 30.000,0030.000,000,00 100,030.000,00 100,00,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 60.265,0060.600,0069.100,00 84,851.116,96 84,4-9.483,04

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 2.265,002.600,002.600,00 33,8764,50 29,4-1.835,50

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

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 3.500,003.500,003.500,00 91,13.189,54 91,1-310,46

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 52.500,0052.500,0061.000,00 89,847.162,92 89,8-5.337,08

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 305.716,00305.100,00304.600,00 90,0275.125,12 90,2-29.974,88

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.400,0014.000,0014.000,00 100,014.400,00 102,9400,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 14.400,0014.000,0014.000,00 100,014.400,00 102,9400,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 98,32.950,00 98,3-50,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 98,32.950,00 98,3-50,00

4119 Drugi transferi posameznikom 288.316,00288.100,00287.600,00 89,4257.775,12 89,5-30.324,88

411900 Regresiranje prevozov v šolo 85.000,0085.000,0094.000,00 75,063.747,84 75,0-21.252,16

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

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 86.000,0086.000,0080.000,00 99,985.916,82 99,9-83,18

411920 Subvencioniranje stanarin 28.024,0027.000,0020.500,00 100,028.023,65 103,81.023,65

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,0035.000,00 95,133.289,59 95,1-1.710,41

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 54.192,0055.000,0058.000,00 86,446.797,22 85,1-8.202,78

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.398,55114.574,02106.440,00 98,9114.097,07 99,6-476,95

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.398,55114.574,02106.440,00 98,9114.097,07 99,6-476,95

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.398,55114.574,02106.440,00 98,9114.097,07 99,6-476,95
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413 Drugi tekoči domači transferi 984.376,00983.929,00979.929,00 98,5969.147,57 98,5-14.781,43

4130 Tekoči transferi občinam 30.540,0030.540,0030.540,00 89,827.432,33 89,8-3.107,67

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 30.540,0030.540,0030.540,00 89,827.432,33 89,8-3.107,67

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,0035.000,0031.000,00 98,434.452,44 98,4-547,56

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 35.000,0035.000,0031.000,00 98,434.452,44 98,4-547,56

4133 Tekoči transferi v javne zavode 918.836,00918.389,00918.389,00 98,7907.262,80 98,8-11.126,20

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 536.516,00536.069,00536.069,00 98,9530.325,98 98,9-5.743,02

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 83.944,0083.944,0083.944,00 98,983.010,20 98,9-933,80

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 288.615,00288.615,00288.615,00 98,5284.165,62 98,5-4.449,38

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 9.761,009.761,009.761,00 100,09.761,00 100,00,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.368.352,821.369.234,12952.104,00 82,61.130.260,82 82,6-238.973,30

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.368.352,821.369.234,12952.104,00 82,61.130.260,82 82,6-238.973,30

4201 Nakup prevoznih sredstev 8.000,008.000,008.000,00 95,67.646,69 95,6-353,31

420101 Nakup avtomobilov 3.000,003.000,003.000,00 96,92.907,70 96,9-92,30

420104 Nakup reševalnih vozil 5.000,005.000,005.000,00 94,84.738,99 94,8-261,01

4202 Nakup opreme 10.000,0010.000,0010.000,00 78,87.881,71 78,8-2.118,29

420201 Nakup pisarniške opreme 4.070,003.000,003.000,00 100,04.069,92 135,71.069,92

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,002.000,00 99,61.992,78 99,6-7,22

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 3.930,005.000,005.000,00 46,31.819,01 36,4-3.180,99

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 657.243,60617.209,90500.102,00 76,4502.242,80 81,4-114.967,10

420401 Novogradnje 454.097,70403.329,00378.102,00 68,2309.765,64 76,8-93.563,36

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 203.145,90213.880,90122.000,00 94,8192.477,16 90,0-21.403,74

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 578.936,37625.139,37333.000,00 89,2516.301,90 82,6-108.837,47

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 578.936,37625.139,37333.000,00 89,2516.301,90 82,6-108.837,47

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.710,001.710,0010.000,00 100,01.710,00 100,00,00

420600 Nakup zemljišč 1.710,001.710,0010.000,00 100,01.710,00 100,00,00

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

112.462,85107.174,8591.002,00 84,094.477,72 88,2-12.697,13

420800 Študija o izvedljivosti projekta 21.906,0022.906,0022.000,00 75,116.443,67 71,8-6.462,33

420801 Investicijski nadzor 0,000,006.000,00 ---0,00 ---0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 90.556,8584.268,8563.002,00 86,278.034,05 92,6-6.234,80
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.675,0028.468,00125.167,00 74,320.563,54 72,2-7.904,46

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

17.707,0018.500,0034.200,00 65,111.532,54 62,3-6.967,46

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00300,0019.000,00 100,0300,00 100,00,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00300,0019.000,00 100,0300,00 100,00,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.118,0012.200,0012.200,00 68,68.315,51 68,2-3.884,49

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.118,0012.200,0012.200,00 68,68.315,51 68,2-3.884,49

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.289,006.000,003.000,00 55,22.917,03 48,6-3.082,97

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 5.289,006.000,003.000,00 55,22.917,03 48,6-3.082,97

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 9.968,009.968,0090.967,00 90,69.031,00 90,6-937,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.968,009.968,0090.967,00 90,69.031,00 90,6-937,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 9.968,009.968,0090.967,00 90,69.031,00 90,6-937,00
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     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

145.185,50 142.963,80116.071,00 333,5476.770,92 328,4331.585,42III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ)

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

165.651,50 163.477,77137.485,00 304,3497.430,32 300,3331.778,82

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

1.169.462,62 1.165.566,62677.298,00 109,81.280.314,62 109,5110.852,00
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

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

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

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

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

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

0,00 0,000,00 ---0,00 ---0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 60.691,0060.691,0088.000,00 100,060.691,00 100,00,00

50 ZADOLŽEVANJE 60.691,0060.691,0088.000,00 100,060.691,00 100,00,00

500 Domače zadolževanje 60.691,0060.691,0088.000,00 100,060.691,00 100,00,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 60.691,0060.691,0088.000,00 100,060.691,00 100,00,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 60.691,0060.691,0088.000,00 100,060.691,00 100,00,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 204.071,00204.071,00204.071,00 100,0204.068,48 100,0-2,52

55 ODPLAČILA DOLGA 204.071,00204.071,00204.071,00 100,0204.068,48 100,0-2,52

550 Odplačila domačega dolga 204.071,00204.071,00204.071,00 100,0204.068,48 100,0-2,52

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 182.748,00182.748,00182.748,00 100,0182.747,16 100,0-0,84

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 182.748,00182.748,00182.748,00 100,0182.747,16 100,0-0,84

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 21.323,0021.323,0021.323,00 100,021.321,32 100,0-1,68

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 21.323,0021.323,0021.323,00 100,021.321,32 100,0-1,68

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

1.805,50 -416,200,00 ---333.393,44 ---331.587,94

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -143.380,00 -143.380,00-116.071,00 100,0-143.377,48 100,02,52

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -145.185,50 -142.963,80-116.071,00 333,5-476.770,92 328,4-331.585,42

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

116.067,8398.115,62 116.067,83
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2020

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2010 Občinski svet 26.460,0026.460,0031.960,00 92,524.469,82 92,5-1.990,18

26.460,0001 POLITIČNI SISTEM 26.460,0031.960,00 92,524.469,82 92,5-1.990,18

26.460,000101 Politični sistem 26.460,0031.960,00 92,524.469,82 92,5-1.990,18

26.460,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 26.460,0031.960,00 92,524.469,82 92,5-1.990,18

8.500,0001019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 8.500,007.500,00 95,48.106,67 95,4-393,33(N)

393,00402000 Pisarniški material in storitve 500,00500,00 0,00,00 0,0-500,00

8.107,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.000,007.000,00 101,38.106,67 100,0106,67

10.210,0001019005 Politične stranke 10.210,0010.210,00 100,010.210,00 100,00,00(N)

10.210,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.210,0010.210,00 100,010.210,00 100,00,00

6.000,0001019011 Sejnine odborov in komisij 6.000,009.000,00 75,04.501,42 75,0-1.498,58(N)

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

5.500,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.500,008.500,00 81,84.501,42 81,8-998,58

1.750,0001019014 Občinski praznik 1.750,005.250,00 94,41.651,73 94,4-98,27(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,01.250,00 100,00,00

500,00402999 Drugi operativni odhodki 500,004.000,00 80,4401,73 80,4-98,27

Stran: 1 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2020 - Nadzorni odbor

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 5.000,005.000,005.000,00 83,94.195,29 83,9-804,71

5.000,0001 POLITIČNI SISTEM 5.000,005.000,00 83,94.195,29 83,9-804,71

5.000,000101 Politični sistem 5.000,005.000,00 83,94.195,29 83,9-804,71

5.000,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.000,005.000,00 83,94.195,29 83,9-804,71

5.000,0001019013 Nadzorni odbor 5.000,005.000,00 83,94.195,29 83,9-804,71(N)

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

4.300,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.300,004.300,00 97,64.195,29 97,6-104,71

Stran: 2 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2030 Župan 106.041,30108.593,80142.645,00 96,5104.832,72 98,9-3.761,08

62.671,0001 POLITIČNI SISTEM 62.671,0062.630,00 97,561.115,38 97,5-1.555,62

62.671,000101 Politični sistem 62.671,0062.630,00 97,561.115,38 97,5-1.555,62

62.671,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 62.671,0062.630,00 97,561.115,38 97,5-1.555,62

60.171,0001019007 Plače 60.171,0060.130,00 97,758.770,20 97,7-1.400,80(N)

36.000,00400000 Osnovne plače 36.000,0036.000,00 97,034.902,55 97,0-1.097,45

3.200,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.200,003.200,00 109,33.496,19 109,3296,19

941,00400100 Regres za letni dopust 941,00900,00 100,0940,58 100,0-0,42

850,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 102,7872,96 102,722,96

11.500,00400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 99,211.404,92 99,2-95,08

3.400,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 100,03.398,29 100,0-1,71

2.520,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.520,002.520,00 100,02.518,95 100,0-1,05

210,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 96,9203,57 96,9-6,43

30,00401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 76,823,05 76,8-6,95

40,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 96,038,41 96,0-1,59

480,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 480,00480,00 101,9488,94 101,98,94

1.000,00402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 48,2481,79 48,2-518,21

2.500,0001019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 93,82.345,18 93,8-154,82(N)

2.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 95,51.909,29 95,5-90,71

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 87,2435,89 87,2-64,11

43.370,3023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 45.922,8080.015,00 95,243.717,34 100,8-2.205,46

43.370,302302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 43.370,3041.015,00 100,843.717,34 100,8347,04

43.370,3023029001 Rezerva občine 43.370,3041.015,00 100,843.717,34 100,8347,04

43.370,3023029001 Rezerva 43.370,3041.015,00 100,843.717,34 100,8347,04(N)

42.170,30409100 Proračunska rezerva 42.170,3039.815,00 101,342.710,37 101,3540,07

1.200,00409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 83,91.006,97 83,9-193,03

Stran: 3 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2030 - Župan

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 2.552,5039.000,00 0,00,00 ----2.552,50

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 2.552,5039.000,00 0,00,00 ----2.552,50

0,0023039001 Rezervacije 2.552,5039.000,00 0,00,00 ----2.552,50(N)

0,00409000 Splošna proračunska rezervacija 2.552,5039.000,00 0,00,00 ----2.552,50

Stran: 4 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2040 Uprava 444.652,00444.617,00552.230,00 94,1418.196,51 94,1-26.420,49

444.652,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 444.617,00552.230,00 94,1418.196,51 94,1-26.420,49

20.000,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
in lokalne ravni

20.000,0025.000,00 73,814.762,92 73,8-5.237,08

20.000,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 20.000,0025.000,00 73,814.762,92 73,8-5.237,08

20.000,0006019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 20.000,0025.000,00 73,814.762,92 73,8-5.237,08(N)

20.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000,0025.000,00 73,814.762,92 73,8-5.237,08

424.652,000603 Dejavnost občinske uprave 424.617,00527.230,00 95,0403.433,59 95,0-21.183,41

267.100,0006039001 Administracija občinske uprave 267.100,00368.580,00 97,9261.472,52 97,9-5.627,48

233.070,0006039002 Plače 233.070,00230.700,00 99,0230.794,58 99,0-2.275,42(N)

160.000,00400000 Osnovne plače 160.000,00160.000,00 96,5154.432,26 96,5-5.567,74

11.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 11.000,0011.000,00 109,312.026,89 109,31.026,89

1.920,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.920,000,00 100,01.919,27 100,0-0,73

700,00400004 Drugi dodatki 700,001.100,00 106,4744,99 106,444,99

7.650,00400100 Regres za letni dopust 7.650,007.500,00 99,87.634,06 99,8-15,94

6.500,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.500,006.500,00 106,16.895,89 106,1395,89

1.100,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.100,001.100,00 79,4873,52 79,4-226,48

700,00400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 700,000,00 88,5619,32 88,5-80,68

11.800,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog

11.800,0011.800,00 100,311.834,08 100,334,08

1.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,001.000,00 114,21.141,50 114,2141,50

13.800,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.800,0013.800,00 114,815.845,61 114,82.045,61

11.600,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 11.600,0011.600,00 103,411.992,82 103,4392,82

960,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 960,00960,00 100,9968,66 100,98,66

110,00401200 Prispevek za zaposlovanje 110,00110,00 99,7109,68 99,7-0,32

180,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 180,00180,00 101,6182,79 101,62,79

3.200,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.200,003.200,00 102,03.264,48 102,064,48

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

750,00402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 41,2308,76 41,2-441,24

Stran: 5 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

3.489,0006039006 Prevozni stroški in storitve 3.489,002.340,00 93,03.245,61 93,0-243,39(N)

1.600,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 94,31.508,38 94,3-91,62

1.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.000,00300,00 85,5854,80 85,5-145,20

140,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 95,8134,18 95,8-5,82

638,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 638,00300,00 99,9637,60 99,9-0,40

111,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 111,000,00 99,7110,65 99,7-0,35

1,0006039007 Kazni in odškodnine 1,005.000,00 0,00,00 0,0-1,00(N)

1,00402799 Druge odškodnine in kazni 1,005.000,00 0,00,00 0,0-1,00

2.540,0006039020 Plače delavcev skupne občinske uprave - cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 57,21.453,19 57,2-1.086,81(N)

2.540,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 2.540,002.540,00 57,21.453,19 57,2-1.086,81

4.000,0006039021 Plače delavcev skupne občinske uprave - komunalna inšpekcija 4.000,004.000,00 69,42.774,28 69,4-1.225,72(N)

4.000,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 4.000,004.000,00 69,42.774,28 69,4-1.225,72

24.000,0006039022 Plače delavcev skupne občinske uprave - urbanistično svetovanje 24.000,0024.000,00 96,723.204,86 96,7-795,14(N)

24.000,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 24.000,0024.000,00 96,723.204,86 96,7-795,14

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

0,00400000 Osnovne plače 0,00100.000,00 ---0,00 ---0,00

157.552,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

157.517,00158.650,00 90,1141.961,07 90,1-15.555,93

6.105,0006039009 Posebni material in storitve 6.070,003.400,00 99,96.061,58 99,3-8,42(N)

300,00402100 Uniforme in službena obleka 300,00200,00 96,6289,64 96,6-10,36

200,00402108 Drobni inventar 200,00200,00 84,0167,99 84,0-32,01

3.035,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.000,003.000,00 101,23.034,48 100,034,48

2.570,00409100 Proračunska rezerva 2.570,000,00 100,02.569,47 100,0-0,53

Stran: 6 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

225 - PR2020

sprejeti proračun

2020

238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.

2020

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

242 - RE012

zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

18.500,0006039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.500,0020.500,00 82,415.249,69 82,4-3.250,31(N)

4.000,00402200 Električna energija 4.000,006.000,00 95,03.800,81 95,0-199,19

2.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 72,71.816,68 72,7-683,32

2.000,00402203 Voda in komunalne storitve 2.000,002.000,00 60,01.199,04 60,0-800,96

1.500,00402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 70,11.052,07 70,1-447,93

3.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 93,52.803,42 93,5-196,58

5.500,00402206 Poštnina in kurirske storitve 5.500,005.500,00 83,24.577,67 83,2-922,33

13.946,0006039011 Tekoče vzdrževanje 13.946,0013.600,00 92,512.892,95 92,5-1.053,05(N)

2.599,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.300,003.300,00 70,12.313,92 89,0-986,08

2.763,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.300,002.300,00 120,12.762,62 100,0462,62

1.537,00402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 70,81.416,45 92,2-583,55

4.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.000,004.000,00 83,83.353,03 83,8-646,97

3.047,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.346,002.000,00 129,93.046,93 100,0700,93

3.450,0006039012 Najemnine in zakupnine 3.450,004.450,00 89,93.100,81 89,9-349,19(N)

1.750,00402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.750,001.750,00 99,81.746,84 99,8-3,16

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

1.700,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.700,001.700,00 79,71.353,97 79,7-346,03

33.801,0006039013 Drugi operativni stroški 33.801,0034.950,00 86,629.277,95 86,6-4.523,05(N)

1,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1,001.150,00 0,00,00 0,0-1,00

1.000,00402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.000,001.000,00 65,6656,28 65,6-343,72

4.049,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,003.000,00 101,24.048,57 100,048,57

12.500,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.500,0012.500,00 94,311.792,75 94,3-707,25

2.500,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 70,41.759,74 70,4-740,26

4.110,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 3.000,002.000,00 137,04.109,49 100,01.109,49

100,00402931 Plačila bančnih storitev 100,00100,00 5,65,64 5,6-94,36

700,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 81,0566,89 81,0-133,11

8.841,00402999 Drugi operativni odhodki 10.000,0012.000,00 63,46.338,59 71,7-3.661,41

13.000,0006039017 Nakup opreme 13.000,0013.000,00 83,010.789,41 83,0-2.210,59(N)

3.000,00420101 Nakup avtomobilov 3.000,003.000,00 96,92.907,70 96,9-92,30

4.070,00420201 Nakup pisarniške opreme 3.000,003.000,00 135,74.069,92 100,01.069,92

2.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,002.000,00 99,61.992,78 99,6-7,22

3.930,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 5.000,005.000,00 36,41.819,01 46,3-3.180,99

Stran: 7 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2040 - Uprava

225 - PR2020

sprejeti proračun
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238 - REB2020

rebalans

2020

229 - VPR2020

veljavni prorač.
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zaključni račun

2020

(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

68.750,0006039018 Pisarniški in splošni material 68.750,0068.750,00 94,064.588,68 94,0-4.161,32(N)

5.748,00402000 Pisarniški material in storitve 5.050,005.050,00 113,85.747,26 100,0697,26

12.173,00402001 Čistilni material in storitve 12.000,0012.000,00 101,412.172,46 100,0172,46

4.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 95,93.836,87 95,9-163,13

5.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 56,52.823,79 56,5-2.176,21

3.498,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 52,23.131,97 89,5-2.868,03

10.500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 86,39.065,61 86,3-1.434,39

18.082,00402007 Računalniške storitve 17.000,0017.000,00 106,418.081,59 100,01.081,59

1.782,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 104,81.781,20 100,081,20

5.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 5.000,005.000,00 99,64.981,33 99,6-18,67

2.967,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.500,002.500,00 118,72.966,60 100,0466,60

Stran: 8 od 27



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2050 - Urad za gospodarstvo
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2020
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Indeks
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(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 926.321,87926.273,90858.216,00 89,7831.116,94 89,7-95.156,96

67.200,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 67.200,0063.600,00 89,059.800,79 89,0-7.399,21

10.900,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 49,55.393,38 49,5-5.506,62

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

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

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

5.900,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 75,94.476,35 75,9-1.423,65

5.000,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 71,53.576,35 71,5-1.423,65(N)

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 71,53.576,35 71,5-1.423,65

900,0011029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00(N)

900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,0900,00 100,00,00

1.000,0011029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 91,7917,03 91,7-82,97

1.000,0011029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000,001.000,00 91,7917,03 91,7-82,97(N)

1.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 91,7917,03 91,7-82,97

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

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

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

2.700,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 54,91.482,26 54,9-1.217,74

2.700,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 54,91.482,26 54,9-1.217,74

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

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

1.800,0011039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 82,41.482,26 82,4-317,74(N)

1.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 82,41.482,26 82,4-317,74
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53.600,001104 Gozdarstvo 53.600,0050.000,00 98,752.925,15 98,7-674,85

53.600,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 53.600,0050.000,00 98,752.925,15 98,7-674,85

53.600,0011049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 53.600,0050.000,00 98,752.925,15 98,7-674,85(N)

52.000,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---51.325,15 98,751.325,15

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 52.000,0050.000,00 0,00,00 ----52.000,00

1.600,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.600,000,00 100,01.600,00 100,00,00

728.836,9013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

728.836,90699.202,00 89,0648.443,79 89,0-80.393,11

728.836,901302 Cestni promet in infrastruktura 728.836,90699.202,00 89,0648.443,79 89,0-80.393,11

347.901,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 347.901,00425.700,00 101,9354.430,30 101,96.529,30

250.000,0013029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 250.000,00330.000,00 98,7246.743,92 98,7-3.256,08(N)

250.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 250.000,00330.000,00 98,7246.743,92 98,7-3.256,08

15.000,0013029002 Redno vzdrževanje javnih poti 15.000,0015.000,00 2,0300,00 2,0-14.700,00(N)

15.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 15.000,0015.000,00 2,0300,00 2,0-14.700,00

72.200,0013029003 Sanacija cest po neurjih 72.200,0070.000,00 143,7103.727,48 143,731.527,48(N)

0,00409100 Proračunska rezerva 0,000,00 ---31.571,80 ---31.571,80

72.200,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 72.200,0070.000,00 99,972.155,68 99,9-44,32

10.000,0013029004 Izdelava zaščitnih ograj 10.000,0010.000,00 29,62.958,50 29,6-7.041,50(N)

10.000,00420401 Novogradnje 10.000,0010.000,00 29,62.958,50 29,6-7.041,50

701,0013029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 701,00700,00 99,9700,40 99,9-0,60(N)

701,00402999 Drugi operativni odhodki 701,00700,00 99,9700,40 99,9-0,60

375.935,9013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 375.935,90263.502,00 77,3290.482,08 77,3-85.453,82

106.000,0013029014 Modernizacija in posodobitev občinskih cest 106.000,00130.000,00 100,0105.974,18 100,0-25,82(N)

106.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 106.000,00130.000,00 100,0105.974,18 100,0-25,82
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11.403,0013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 11.403,0019.000,00 100,011.400,50 100,0-2,50(N)

9.950,00420401 Novogradnje 9.950,0017.000,00 100,09.948,20 100,0-1,80

1.453,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.453,002.000,00 100,01.452,30 100,0-0,70

0,0013029076 Obnova Praprotnikove ulice 0,0010.000,00 ---0,00 ---0,00(N)

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

3.000,0013029077 Parkirišča 3.000,0043.000,00 93,52.804,40 93,5-195,60(N)

3.000,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.000,003.000,00 93,52.804,40 93,5-195,60

0,00420401 Novogradnje 0,0040.000,00 ---0,00 ---0,00

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

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

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

25.256,9013029079 Most Ljubija 25.256,9020.000,00 100,025.256,90 100,00,00(N)

25.256,90420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.256,9020.000,00 100,025.256,90 100,00,00

34.774,0013029080 Krožišče Šola 34.774,0016.000,00 100,034.772,94 100,0-1,06(N)

33.017,00420401 Novogradnje 33.017,0016.000,00 100,033.016,14 100,0-0,86

1.757,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.757,000,00 100,01.756,80 100,0-0,20

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

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

170.000,0013029082 Posodobitev  ceste na Vrhe 267081 170.000,000,00 63,6108.043,16 63,6-61.956,84(N)

170.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 170.000,000,00 63,6108.043,16 63,6-61.956,84

18.500,0013129011 Cesta - krajinski park Golte 18.500,0018.500,00 12,12.230,00 12,1-16.270,00(N)

18.500,00420401 Novogradnje 18.500,0018.500,00 12,12.230,00 12,1-16.270,00

5.000,0013029004 Cestna razsvetljava 5.000,0010.000,00 70,63.531,41 70,6-1.468,59

5.000,0013029073 JR menjava svetilk 5.000,0010.000,00 70,63.531,41 70,6-1.468,59(N)

5.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,0010.000,00 70,63.531,41 70,6-1.468,59
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109.771,0014 GOSPODARSTVO 109.771,0074.000,00 93,1102.212,96 93,1-7.558,04

3.500,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.500,003.500,00 91,13.189,54 91,1-310,46

3.500,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.500,003.500,00 91,13.189,54 91,1-310,46

3.500,0014029003 Promocija občine Mozirje 3.500,003.500,00 91,13.189,54 91,1-310,46(N)

3.500,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 3.500,003.500,00 91,13.189,54 91,1-310,46

106.271,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 106.271,0070.500,00 93,299.023,42 93,2-7.247,58

106.271,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 106.271,0070.500,00 93,299.023,42 93,2-7.247,58

14.000,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 100,014.000,00 100,00,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,04.000,00 100,00,00

10.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

34.000,0014039002 Promocija turizma 34.000,0036.000,00 99,233.742,13 99,2-257,87(N)

1.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,000,00 89,51.342,13 89,5-157,87

32.500,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 32.500,0036.000,00 99,732.400,00 99,7-100,00

11.361,0014139009 Turistična infrastruktura 11.361,006.500,00 95,910.894,89 95,9-466,11(N)

2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,006.500,00 76,71.534,73 76,7-465,27

9.361,00420401 Novogradnje 9.361,000,00 100,09.360,16 100,0-0,84

46.910,0014139010 Kolesarske povezave 46.910,0014.000,00 86,140.386,40 86,1-6.523,60(N)

46.910,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 46.910,0014.000,00 86,140.386,40 86,1-6.523,60

20.513,9722 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 20.466,0021.414,00 100,920.659,40 100,7193,40

20.513,972201 Servisiranje javnega dolga 20.466,0021.414,00 100,920.659,40 100,7193,40

20.513,9722019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

20.466,0021.414,00 100,920.659,40 100,7193,40

20.513,9722019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

20.466,0021.414,00 100,920.659,40 100,7193,40(N)

52,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 52,001.000,00 99,451,66 99,4-0,34

20.461,97403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 20.414,0020.414,00 101,020.607,74 100,7193,74
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2060 Urad za okolje in prostor 563.931,56563.418,56552.652,00 94,5532.220,18 94,4-31.198,38

27.250,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 27.250,0029.250,00 103,928.298,24 103,91.048,24

27.250,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 27.250,0029.250,00 103,928.298,24 103,91.048,24

4.861,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.150,004.150,00 102,74.260,34 87,6110,34

4.861,0007039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.150,004.150,00 102,74.260,34 87,6110,34(N)

1.261,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 550,00550,00 229,21.260,34 100,0710,34

3.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,003.600,00 83,33.000,00 83,3-600,00

22.389,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 23.100,0025.100,00 104,124.037,90 107,4937,90

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,00,00(N)

13.600,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.600,0013.600,00 100,013.600,00 100,00,00

6.500,0007039004 Poraba požarne takse 6.500,006.500,00 129,88.437,90 129,81.937,90(N)

6.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.500,006.500,00 129,88.437,90 129,81.937,90

2.289,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 3.000,005.000,00 66,72.000,00 87,4-1.000,00(N)

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

2.289,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.000,000,00 66,72.000,00 87,4-1.000,00

342.239,6615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 342.239,66353.802,00 94,6323.835,07 94,6-18.404,59

143.739,661502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 143.739,66274.302,00 91,2131.065,49 91,2-12.674,17

15.200,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 55,28.396,81 55,2-6.803,19

12.118,0015029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.200,0012.200,00 68,28.315,51 68,6-3.884,49(N)

12.118,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.200,0012.200,00 68,28.315,51 68,6-3.884,49

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

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

82,0015129001 Vodenje investicij - Simbio 0,000,00 ---81,30 99,281,30(N)

82,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,000,00 ---81,30 99,281,30
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2.000,0015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 0,00,00 0,0-2.000,00(N)

2.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 0,00,00 0,0-2.000,00

116.788,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 116.788,00259.101,00 95,0110.918,02 95,0-5.869,98

62.161,0015029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 62.161,00243.101,00 93,157.895,49 93,1-4.265,51(N)

20.815,00420401 Novogradnje 25.000,00219.101,00 78,919.726,03 94,8-5.273,97

11.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 11.000,0011.000,00 95,810.533,44 95,8-466,56

24.185,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,001.000,00 117,923.578,31 97,53.578,31

3.906,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 3.906,001.000,00 46,21.805,30 46,2-2.100,70

0,00420801 Investicijski nadzor 0,006.000,00 ---0,00 ---0,00

2.255,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.255,005.000,00 99,92.252,41 99,9-2,59

2.100,0015029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 5,0500,00 23,8-9.500,00(N)

2.100,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 5,0500,00 23,8-9.500,00

2.301,0015029009 Kanalizacija Mozirje - zahod 1,001.000,00 ---2.300,00 100,02.299,00(N)

2.301,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001.000,00 ---2.300,00 100,02.299,00

5.601,0015029012 Kanalizacija Loke - vzhod 1,001.000,00 ---5.600,00 100,05.599,00(N)

5.601,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001.000,00 ---5.600,00 100,05.599,00

44.624,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 44.624,003.000,00 100,044.622,53 100,0-1,47(N)

44.624,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 44.624,003.000,00 100,044.622,53 100,0-1,47

1,0015029016 Kanalizacija Praprotnikova Mozirje 1,001.000,00 0,00,00 0,0-1,00(N)

1,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1,001.000,00 0,00,00 0,0-1,00

11.751,6615029003 Izboljšanje stanja okolja 11.751,661,00 100,011.750,66 100,0-1,00

11.751,6615029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 11.751,661,00 100,011.750,66 100,0-1,00(N)

11.751,66402299 Druge storitve komunikacij in komunale 11.751,661,00 100,011.750,66 100,0-1,00
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197.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 197.000,0078.000,00 97,2191.502,20 97,2-5.497,80

197.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 197.000,0078.000,00 97,2191.502,20 97,2-5.497,80

189.612,0015049002 Sanacija plazov 187.000,0070.000,00 101,4189.611,20 100,02.611,20(N)

189.612,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 187.000,0070.000,00 101,4189.611,20 100,02.611,20

7.388,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 10.000,008.000,00 18,91.891,00 25,6-8.109,00(N)

7.388,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,008.000,00 18,91.891,00 25,6-8.109,00

1.500,001506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.500,001.500,00 84,51.267,38 84,5-232,62

1.500,0015069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.500,001.500,00 84,51.267,38 84,5-232,62

1.500,0015069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.500,001.500,00 84,51.267,38 84,5-232,62(N)

1.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 84,51.267,38 84,5-232,62

194.441,9016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

193.928,90169.600,00 92,9180.086,87 92,6-13.842,03

20.066,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 20.066,0043.500,00 80,816.213,08 80,8-3.852,92

15.066,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 15.066,0013.500,00 77,711.703,96 77,7-3.362,04

11.500,0016029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 11.500,0010.000,00 70,88.138,37 70,8-3.361,63(N)

11.500,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 11.500,0010.000,00 70,88.138,37 70,8-3.361,63

3.566,0016129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.566,003.500,00 100,03.565,59 100,0-0,41(N)

3.566,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.566,003.500,00 100,03.565,59 100,0-0,41

5.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 5.000,0030.000,00 90,24.509,12 90,2-490,88

5.000,0016029006 Prostorsko načrtovanje 5.000,0030.000,00 90,24.509,12 90,2-490,88(N)

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,0030.000,00 90,24.509,12 90,2-490,88
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156.102,901603 Komunalna dejavnost 156.102,90103.750,00 97,3151.814,40 97,3-4.288,50

118.800,0016039001 Oskrba z vodo 121.635,0071.000,00 94,1114.512,11 96,4-7.122,89

2.000,0016039003 Vodovod Lepa Njiva 2.000,006.000,00 92,21.844,66 92,2-155,34(N)

2.000,00410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih 
služb

2.000,002.000,00 92,21.844,66 92,2-155,34

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

116.800,0016039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 119.635,0065.000,00 94,2112.667,45 96,5-6.967,55(N)

111.165,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 114.000,0065.000,00 93,9107.032,88 96,3-6.967,12

5.635,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.635,000,00 100,05.634,57 100,0-0,43

8.127,0016039003 Objekti za rekreacijo 7.600,007.600,00 106,98.126,54 100,0526,54

8.127,0016039008 Objekti za rekreacijo in ureditev okolice 7.600,007.600,00 106,98.126,54 100,0526,54(N)

1.699,00402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 113,21.698,65 100,0198,65

6.428,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.100,006.100,00 105,46.427,89 100,0327,89

6.867,9016039004 Praznično urejanje naselij 6.867,905.150,00 100,06.867,90 100,00,00

6.867,9016039013 Praznična okrasitev naselij 6.867,905.150,00 100,06.867,90 100,00,00(N)

6.867,90402999 Drugi operativni odhodki 6.867,905.150,00 100,06.867,90 100,00,00

22.308,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 20.000,0020.000,00 111,522.307,85 100,02.307,85

22.308,0016039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.000,0020.000,00 111,522.307,85 100,02.307,85(N)

22.308,00402200 Električna energija 20.000,0020.000,00 111,522.307,85 100,02.307,85

5.563,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 5.050,005.050,00 103,05.198,92 93,5148,92

5.563,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 5.050,005.050,00 103,05.198,92 93,5148,92

3.940,0016059003 Upravljanje stanovanj 3.000,003.000,00 121,53.643,84 92,5643,84(N)

3.940,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.000,003.000,00 121,53.643,84 92,5643,84

1.623,0016059004 Tekoče vzdrževanje 1.050,001.050,00 148,11.555,08 95,8505,08(N)

1.173,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 600,00600,00 195,41.172,09 99,9572,09

450,00402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 85,1382,99 85,1-67,01
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0,0016059005 Investicijsko vzdrževanje 1.000,001.000,00 0,00,00 ----1.000,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 0,00,00 ----1.000,00

12.710,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

12.710,0017.300,00 54,06.860,47 54,0-5.849,53

11.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 11.000,007.300,00 46,85.150,47 46,8-5.849,53

7.000,0016069001 Pokopališče Mozirje 7.000,004.300,00 40,92.863,51 40,9-4.136,49(N)

100,00402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 50,350,28 50,3-49,72

1.000,00402200 Električna energija 1.000,001.000,00 89,6896,12 89,6-103,88

250,00402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 71,7179,34 71,7-70,66

2.500,00402204 Odvoz smeti 2.500,002.500,00 63,61.591,11 63,6-908,89

150,00402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 97,8146,66 97,8-3,34

3.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.000,00300,00 0,00,00 0,0-3.000,00

3.500,0016069002 Pokopališče Šmihel 3.500,002.500,00 65,32.286,96 65,3-1.213,04(N)

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

2.200,00402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 99,02.178,65 99,0-21,35

150,00402504 Zavarovalne premije za objekte 150,00150,00 72,2108,31 72,2-41,69

1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000,000,00 0,00,00 0,0-1.000,00

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

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

1.710,0016069002 Nakup zemljišč 1.710,0010.000,00 100,01.710,00 100,00,00

1.710,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 1.710,0010.000,00 100,01.710,00 100,00,00(N)

1.710,00420600 Nakup zemljišč 1.710,0010.000,00 100,01.710,00 100,00,00
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2070 Urad za splošne zadeve 1.807.160,471.802.982,241.588.711,00 91,01.640.251,15 90,8-162.731,09

3.070,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.070,003.070,00 46,71.435,00 46,7-1.635,00

3.070,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 46,71.435,00 46,7-1.635,00

3.070,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.070,003.070,00 46,71.435,00 46,7-1.635,00

900,0005029001 Razvoj znanosti mladih 900,00900,00 22,2200,00 22,2-700,00(N)

900,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 900,00900,00 22,2200,00 22,2-700,00

2.170,0005029002 Izobraževalno središče 2.170,002.170,00 56,91.235,00 56,9-935,00(N)

2.170,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.170,002.170,00 56,91.235,00 56,9-935,00

92.939,3717 ZDRAVSTVENO VARSTVO 92.939,3752.000,00 96,489.600,43 96,4-3.338,94

51.939,371702 Primarno zdravstvo 51.939,3712.000,00 99,551.678,36 99,5-261,01

51.939,3717029001 Dejavnost zdravstvenih domov 51.939,3712.000,00 99,551.678,36 99,5-261,01

16.939,3717029001 Zdravstvena postaja Mozirje 16.939,377.000,00 100,016.939,37 100,00,00(N)

16.939,37420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 16.939,377.000,00 100,016.939,37 100,00,00

35.000,0017029002 Zdravstveni dom Nazarje 35.000,005.000,00 99,334.738,99 99,3-261,01(N)

30.000,00410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem 30.000,000,00 100,030.000,00 100,00,00

5.000,00420104 Nakup reševalnih vozil 5.000,005.000,00 94,84.738,99 94,8-261,01

41.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 41.000,0040.000,00 92,537.922,07 92,5-3.077,93

35.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.000,0031.000,00 98,434.452,44 98,4-547,56

35.000,0017079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 35.000,0031.000,00 98,434.452,44 98,4-547,56(N)

35.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 35.000,0031.000,00 98,434.452,44 98,4-547,56

6.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 6.000,009.000,00 57,83.469,63 57,8-2.530,37

6.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 6.000,009.000,00 57,83.469,63 57,8-2.530,37(N)

6.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.000,009.000,00 57,83.469,63 57,8-2.530,37
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254.097,5218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 250.319,29259.195,00 99,6249.368,84 98,1-950,45

10.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 98,69.862,56 98,6-137,44

10.000,0018029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 98,69.862,56 98,6-137,44

1.500,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00(N)

1.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 100,01.500,00 100,00,00

8.500,0018029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 98,48.362,56 98,4-137,44(N)

8.500,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 98,48.362,56 98,4-137,44

201.453,851803 Programi v kulturi 200.953,85214.695,00 98,0196.862,61 97,7-4.091,24

168.765,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 168.765,00169.764,00 98,4166.042,70 98,4-2.722,30

108.850,0018039001 Plače in prispevki v knjižnici 108.850,00108.850,00 97,5106.128,70 97,5-2.721,30(N)

87.967,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 87.967,0087.967,00 97,585.728,46 97,5-2.238,54

19.310,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 19.310,0019.310,00 97,518.827,24 97,5-482,76

1.573,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

1.573,001.573,00 100,01.573,00 100,00,00

50.090,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 50.090,0050.090,00 100,050.090,00 100,00,00(N)

50.090,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 50.090,0050.090,00 100,050.090,00 100,00,00

9.824,0018039003 Nabava knjig 9.824,009.824,00 100,09.824,00 100,00,00(N)

9.824,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.824,009.824,00 100,09.824,00 100,00,00

1,0018039004 Založništvo - sofinanciranje 1,001.000,00 0,00,00 0,0-1,00(N)

1,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1,001.000,00 0,00,00 0,0-1,00

20.131,0018039003 Ljubiteljska kultura 19.631,0018.931,00 102,620.131,00 100,0500,00

2.430,0018039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.430,002.430,00 100,02.430,00 100,00,00(N)

2.430,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.430,002.430,00 100,02.430,00 100,00,00

13.200,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 12.700,0012.000,00 103,913.201,00 100,0501,00(N)

13.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.700,0012.000,00 103,913.201,00 100,0501,00
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4.501,0018039007 Godba 4.501,004.501,00 100,04.500,00 100,0-1,00(N)

4.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00

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

12.557,8518039005 Drugi programi v kulturi 12.557,8526.000,00 85,110.688,91 85,1-1.868,94

10.000,0018039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 10.000,0010.000,00 81,38.131,06 81,3-1.868,94(N)

10.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10.000,0010.000,00 81,38.131,06 81,3-1.868,94

2.257,8518039009 Knjižnica Mozirje - investicija 2.257,852.000,00 100,02.257,85 100,00,00(N)

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

2.257,85420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.257,851.000,00 179,52.257,85 100,01.000,00

300,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 300,0014.000,00 100,0300,00 100,00,00(N)

300,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,0014.000,00 100,0300,00 100,00,00

42.643,671805 Šport in prostočasne aktivnosti 39.365,4434.500,00 108,342.643,67 100,03.278,23

38.143,6718059001 Programi športa 34.865,4430.000,00 109,438.143,67 100,03.278,23

4.953,7018059005 Ureditev igrišč 2.000,001.000,00 247,74.953,70 100,02.953,70(N)

2.953,70420401 Novogradnje 0,000,00 ---3.953,70 133,93.953,70

2.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,001.000,00 50,01.000,00 50,0-1.000,00

33.188,9718059006 Dotacija Športnim društvom 32.864,4428.000,00 101,033.189,97 100,0325,53(N)

6.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,05.999,00 100,0-1,00

27.188,97412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.864,4422.000,00 101,227.190,97 100,0326,53

1,0018059011 Maratoni 1,001.000,00 0,00,00 0,0-1,00(N)

1,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1,001.000,00 0,00,00 0,0-1,00

4.500,0018059002 Programi za mladino 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00

4.500,0018059010 Sofinanciranje programov za mladino 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00(N)

4.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.500,004.500,00 100,04.500,00 100,00,00
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1.262.276,0019 IZOBRAŽEVANJE 1.262.276,001.096.137,00 87,91.109.460,44 87,9-152.815,56

628.492,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 628.492,00625.686,00 99,7626.781,59 99,7-1.710,41

628.492,0019029001 Vrtci 628.492,00625.686,00 99,7626.781,59 99,7-1.710,41

625.686,0019029001 Plače in prispevki - Vrtci 625.686,00625.686,00 99,7623.975,59 99,7-1.710,41(N)

35.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 35.000,0035.000,00 95,133.289,59 95,1-1.710,41

403.261,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 403.261,00403.261,00 100,0403.261,00 100,00,00

57.888,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 57.888,0057.888,00 100,057.888,00 100,00,00

121.799,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 121.799,00121.799,00 100,0121.799,00 100,00,00

7.738,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

7.738,007.738,00 100,07.738,00 100,00,00

2.806,0019029002 Materialni stroški v VVZ 2.806,000,00 100,02.806,00 100,00,00(N)

2.806,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.806,000,00 100,02.806,00 100,00,00

548.784,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 548.784,00376.451,00 76,3418.931,01 76,3-129.852,99

522.845,0019039001 Osnovno šolstvo 522.845,00350.512,00 75,2393.242,47 75,2-129.602,53

45.962,0019039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 45.962,0045.962,00 91,141.876,92 91,1-4.085,08(N)

39.586,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 39.586,0039.586,00 90,835.951,96 90,8-3.634,04

5.926,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.926,005.926,00 92,45.474,96 92,4-451,04

450,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

450,00450,00 100,0450,00 100,00,00

96.900,0019039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 96.900,00173.850,00 95,692.600,08 95,6-4.299,92(N)

93.850,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 93.850,0093.850,00 95,489.550,08 95,4-4.299,92

3.050,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.050,000,00 100,03.050,00 100,00,00

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0080.000,00 ---0,00 ---0,00

1.500,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 1.500,001.500,00 0,00,00 0,0-1.500,00(N)

1.500,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.500,001.500,00 0,00,00 0,0-1.500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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sprejeti proračun
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(4) (4)/(3)

Indeks

(4)-(2)

Razlika

133.932,0019039012 Športna dvorana Mozirje 133.932,00127.200,00 92,4123.806,77 92,4-10.125,23(N)

10.000,00402001 Čistilni material in storitve 10.000,0012.000,00 80,07.997,54 80,0-2.002,46

5.500,00402200 Električna energija 5.500,007.500,00 90,74.988,26 90,7-511,74

44.535,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 45.000,0045.000,00 90,740.821,82 91,7-4.178,18

3.300,00402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 97,53.217,30 97,5-82,70

1.965,00402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 130,91.964,02 100,0464,02

5.632,00402504 Zavarovalne premije za objekte 5.632,004.400,00 100,05.631,91 100,0-0,09

6.500,00402999 Drugi operativni odhodki 6.500,003.500,00 99,26.448,91 99,2-51,09

50.000,00420401 Novogradnje 50.000,0050.000,00 92,546.237,01 92,5-3.762,99

6.500,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 6.500,000,00 100,06.500,00 100,00,00

2.011,0019039016 Podružnična šola Lepa Njiva 2.011,002.000,00 70,11.410,35 70,1-600,65(N)

800,00402200 Električna energija 800,00800,00 100,0799,89 100,0-0,11

611,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 611,00600,00 99,9610,46 99,9-0,54

600,00402999 Drugi operativni odhodki 600,00600,00 0,00,00 0,0-600,00

242.540,0019039020 Knjižnica in večnamenski prostor OŠ Mozirje 242.540,000,00 55,1133.548,35 55,1-108.991,65(N)

240.000,00420401 Novogradnje 240.000,000,00 54,6131.010,75 54,6-108.989,25

2.540,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.540,000,00 99,92.537,60 99,9-2,40

25.939,0019039002 Glasbeno šolstvo 25.939,0025.939,00 99,025.688,54 99,0-250,46

22.339,0019039014 Glasbena šola Nazarje 22.339,0022.339,00 100,022.338,00 100,0-1,00(N)

14.542,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.542,0014.542,00 100,014.542,00 100,00,00

7.797,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.797,007.797,00 100,07.796,00 100,0-1,00

3.600,0019039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 93,13.350,54 93,1-249,46(N)

100,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,00,00 0,0-100,00

3.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 95,73.350,54 95,7-149,46

85.000,001906 Pomoči šolajočim 85.000,0094.000,00 75,063.747,84 75,0-21.252,16

85.000,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 85.000,0094.000,00 75,063.747,84 75,0-21.252,16

85.000,0019069001 Pomoči  v osnovnem šolstvu 85.000,0094.000,00 75,063.747,84 75,0-21.252,16(N)

85.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 85.000,0094.000,00 75,063.747,84 75,0-21.252,16
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A. Bilanca odhodkov
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194.777,5820 SOCIALNO VARSTVO 194.377,58178.309,00 98,0190.386,44 97,8-3.991,14

14.400,002002 Varstvo otrok in družine 14.000,0014.000,00 102,914.400,00 100,0400,00

14.400,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 14.000,0014.000,00 102,914.400,00 100,0400,00

14.400,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 14.000,0014.000,00 102,914.400,00 100,0400,00(N)

14.400,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 14.000,0014.000,00 102,914.400,00 100,0400,00

180.377,582004 Izvajanje programov socialnega varstva 180.377,58164.309,00 97,6175.986,44 97,6-4.391,14

9.409,0020049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 96,69.091,92 96,6-317,08

9.409,0020049001 Centri za socialno delo 9.409,009.409,00 96,69.091,92 96,6-317,08(N)

5.255,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 5.255,005.255,00 94,04.937,92 94,0-317,08

820,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 820,00820,00 100,0820,00 100,00,00

3.334,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.334,003.334,00 100,03.334,00 100,00,00

122.076,0020049003 Socialno varstvo starih 123.100,00117.100,00 95,9118.060,28 96,7-5.039,72

86.000,0020049003 Socialno varstvo starih 86.000,0080.000,00 99,985.916,82 99,9-83,18(N)

86.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 86.000,0080.000,00 99,985.916,82 99,9-83,18

34.864,0020049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 36.000,0036.000,00 85,930.932,32 88,7-5.067,68(N)

34.864,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 36.000,0036.000,00 85,930.932,32 88,7-5.067,68

1.212,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 1.100,001.100,00 110,11.211,14 99,9111,14(N)

765,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 1.100,001.100,00 69,5764,50 99,9-335,50

447,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 0,000,00 ---446,64 99,9446,64

31.024,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 30.000,0023.500,00 103,330.973,65 99,8973,65

28.024,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 27.000,0020.500,00 103,828.023,65 100,01.023,65(N)

28.024,00411920 Subvencioniranje stanarin 27.000,0020.500,00 103,828.023,65 100,01.023,65

3.000,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 98,32.950,00 98,3-50,00(N)

3.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 98,32.950,00 98,3-50,00
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17.868,5820049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 17.868,5814.300,00 100,017.860,59 100,0-7,99

17.868,5820049011 Humanitarna in druga društva 17.868,5814.300,00 100,017.860,59 100,0-7,99(N)

2.300,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 99,72.292,00 99,7-8,00

15.568,58412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.568,5812.000,00 100,015.568,59 100,00,01

3.879.567,203.877.345,503.731.414,00 91,73.555.282,61 91,6Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov -322.062,89
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2050 Urad za gospodarstvo 146.039,00146.039,00146.039,00 100,0146.037,76 100,0-1,24

4.317,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

4.317,004.317,00 100,04.316,20 100,0-0,80

4.317,001302 Cestni promet in infrastruktura 4.317,004.317,00 100,04.316,20 100,0-0,80

4.317,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.317,004.317,00 100,04.316,20 100,0-0,80

4.317,0013029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 4.317,004.317,00 100,04.316,20 100,0-0,80(N)

4.317,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 4.317,004.317,00 100,04.316,20 100,0-0,80

141.722,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 141.722,00141.722,00 100,0141.721,56 100,0-0,44

141.722,002201 Servisiranje javnega dolga 141.722,00141.722,00 100,0141.721,56 100,0-0,44

141.722,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

141.722,00141.722,00 100,0141.721,56 100,0-0,44

141.722,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

141.722,00141.722,00 100,0141.721,56 100,0-0,44(N)

141.722,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 141.722,00141.722,00 100,0141.721,56 100,0-0,44
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2060 Urad za okolje in prostor 58.032,0058.032,0058.032,00 100,058.030,72 100,0-1,28

58.032,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.032,0058.032,00 100,058.030,72 100,0-1,28

58.032,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 58.032,0058.032,00 100,058.030,72 100,0-1,28

58.032,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 58.032,0058.032,00 100,058.030,72 100,0-1,28

58.032,0015029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 58.032,0058.032,00 100,058.030,72 100,0-1,28(N)

41.026,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 41.026,0041.026,00 100,041.025,60 100,0-0,40

17.006,00550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 17.006,0017.006,00 100,017.005,12 100,0-0,88

204.071,00204.071,00204.071,00 100,0204.068,48 100,0Skupaj bilanca: C - Račun financiranja -2,52

4.083.638,204.081.416,503.935.485,00 92,13.759.351,09 92,1Skupaj: -322.065,41
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2020 - 2023

Proračun občine Mozirje

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2050 Urad za gospodarstvo 3.723.522 1.026.067 272.970 156.001 55.001 0

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 413.300 82.000 30.000 26.000 25.000 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 92.172 5.000 5.000 0 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 25.172 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0039 Ukrepi v kmetijstvu 25.172 2.000 2.000 0 0 001.12.202001.01.200727.172

25.172 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029003 Zemljiške operacije 12.000 1.000 1.000 0 0 0

OB032-07-0040 Ukrepi za izboljšanja kmetijskih zemljišč 12.000 1.000 1.000 0 0 012.12.202001.01.200713.000

12.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 55.000 2.000 2.000 0 0 0

OB032-07-0041 Ukrepi za stabilizacijo trga v kmetijstvu 55.000 2.000 2.000 0 0 001.12.202001.01.200757.000

55.000 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 321.128 77.000 25.000 26.000 25.000 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 321.128 77.000 25.000 26.000 25.000 0

OB032-07-0010 Vzdrževanje gozdnih cest 2007 321.128 77.000 25.000 26.000 25.000 001.12.202301.07.2007474.128

52.500 25.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
268.628 52.000 25.000 26.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.125.344 932.706 230.970 130.001 30.001 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.125.344 932.706 230.970 130.001 30.001 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.125.344 932.706 223.000 130.001 30.001 0

OB032-07-0012 vzdrževanje občinskih cest 1.253.024 72.200 30.000 30.000 30.000 001.12.202301.07.20071.415.224

501.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
752.024 72.200 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB032-07-0020 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253, Mozirje - Žekovec (Šmihelska cesta) 864.121 25.000 0 0 0 001.12.201901.09.2007889.121

81.548 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
509.304 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
273.269 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB032-07-0022 Rekonstrukcije cestnih odsekov 2006 943.952 106.000 150.000 100.000 0 020.12.202201.07.20071.299.952

75.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
868.952 106.000 150.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-16-0002 35.001 0 43.000 1 1 031.12.202301.01.201778.003

35.001 0 43.000 1 1 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0005 Krožišče šola - Križanje ceste R1-225/1248 Radmirje v km 10.320 in Savinjsko 
cesto

29.245 599.506 0 0 0 031.12.202201.01.2018628.752

0 564.732 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
29.245 34.774 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-19-0001 Obnova ceste na Vrhe 267081 0 130.000 0 0 0 031.12.202001.01.2020130.000

0 130.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 0 0 7.970 0 0 0

OB079-20-0001 Menjava luči - iz modre preteklosti v zeleno sedanjost 0 0 7.970 0 0 031.12.202201.01.20217.970

0 0 5.226 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 2.744 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 184.878 11.361 12.000 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 184.878 11.361 12.000 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 184.878 11.361 12.000 0 0 0

OB079-17-0001 TUKAJ.SI - Energetsko varčen TIC in okolju prijazen turizem 184.878 11.361 12.000 0 0 031.12.201904.04.2017208.239

104.868 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
5.998 0 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

74.012 11.361 12.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 2 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2060 Urad za okolje in prostor 4.188.349 400.702 3.240.595 2.597.513 42.200 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 415.200 5.000 5.000 5.000 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 415.200 5.000 5.000 5.000 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 415.200 5.000 5.000 5.000 0 0

OB032-07-0036 Sofinanciranje gasilskega avtomobila 415.200 5.000 5.000 5.000 0 031.12.202201.01.2006430.200

415.200 5.000 5.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.027.811 259.202 3.100.595 2.467.513 42.200 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.749.038 72.202 3.030.595 2.437.513 12.200 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 157.000 12.200 15.030 12.200 12.200 0

OB032-07-0011 Sofinanciranje ravnanja z odpadki RCERO 157.000 12.200 15.030 12.200 12.200 001.12.202301.07.2007208.630

157.000 12.200 15.030 12.200 12.200 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.592.038 60.002 3.015.565 2.425.313 0 0

OB032-07-0013 Obvnova in dograditev skupne centralne čistilne napave v Mozirju z manj 
negativnimi vplivi na okolje

1.352.380 25.000 285.000 0 0 031.12.201810.09.20071.662.380

127.037 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
790.966 0 0 0 0 0PV - Transfer iz druge občine
434.376 25.000 285.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-14-0001 Kanalizacijski sistemi - male ČN 50.000 10.000 10.000 10.000 0 031.12.202201.01.201580.000

50.000 10.000 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0003 Kanalizacijski sistem agomeracija Mozirje 19.100 2 1.856.816 2.415.313 0 031.12.202201.01.20194.291.231

0 0 656.816 1.180.015 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
19.100 2 1.200.000 1.235.298 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0004 Centralna čistilna naprava Mozirje, faza 2 - gnilišče 170.558 25.000 863.749 0 0 031.12.202101.01.20191.059.307

85.279 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 578.749 0 0 0PV - Transfer iz druge občine

85.279 25.000 285.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1.278.773 187.000 70.000 30.000 30.000 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.278.773 187.000 70.000 30.000 30.000 0

OB032-07-0009 Sanacija plazov 1.278.773 187.000 70.000 30.000 30.000 001.12.202301.09.20071.595.773

577.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
701.595 187.000 70.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 3 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 745.338 136.500 135.000 125.000 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 636.338 16.500 45.000 35.000 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 142.240 11.500 15.000 15.000 0 0

OB032-07-0043 Geodetske evidence 142.240 11.500 15.000 15.000 0 030.12.202201.01.2007183.740

142.240 11.500 15.000 15.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16029003 Prostorsko načrtovanje 494.098 5.000 30.000 20.000 0 0

OB032-07-0044 Prostorsko načrtovanje 494.098 5.000 30.000 20.000 0 020.12.202201.01.2007549.098

494.098 5.000 30.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 109.000 120.000 90.000 90.000 0 0

16039001 Oskrba z vodo 109.000 120.000 90.000 90.000 0 0

OB032-07-0033 Obnova vodovodnega sistema Letošč: Odsek - 109.000 120.000 90.000 90.000 0 002.11.202223.12.2014409.000

25.028 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
83.972 120.000 90.000 90.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 4 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

2070 Urad za splošne zadeve 1.498.276 784.071 304.268 874.445 435.000 0

 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 22.504 2.170 2.170 2.170 0 0

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 22.504 2.170 2.170 2.170 0 0

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 22.504 2.170 2.170 2.170 0 0

OB032-07-0034 Regijsko študijsko središče 22.504 2.170 2.170 2.170 0 001.01.202201.01.200529.014

22.504 2.170 2.170 2.170 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 285.989 22.000 15.000 10.000 0 0

1702 Primarno zdravstvo 285.989 22.000 15.000 10.000 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 285.989 22.000 15.000 10.000 0 0

OB079-08-0001 Obnova zdravstvenega doma Mozirje 189.796 17.000 15.000 10.000 0 031.12.202201.01.2009231.796

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
164.796 17.000 15.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.000 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB079-15-0002 Ureditev zdravstvenega doma Nazarje 96.193 5.000 0 0 0 031.12.202201.01.2016597.193

96.193 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 625.997 318.001 197.098 812.275 385.000 0

1803 Programi v kulturi 298.372 316.001 97.098 807.275 375.000 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 58.000 1 1.000 1.000 0 0

OB032-07-0048 Založništvo 58.000 1 1.000 1.000 0 030.12.202201.01.200761.000

58.000 1 1.000 1.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 240.372 316.000 96.098 806.275 375.000 0

OB032-07-0026 Sanacija Kulturnega doma Mozirje 219.762 10.000 17.782 10.000 0 020.12.202201.07.2007257.544

65.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
143.450 10.000 17.782 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
11.000 0 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB032-07-0027 Prizidava kulturnega doma Mozirje 20.610 306.000 42.000 795.000 375.000 020.12.202301.09.20071.538.610

0 200.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
20.610 16.000 42.000 795.000 375.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 90.000 0 0 0 0OV - Posredni proračunski uporabniki

OB079-18-0001 Ureditev večnamenskega prostora in čitalnie v Osrednji knjižnici Mozirje 0 0 36.316 1.275 0 031.12.202230.03.201837.591

0 0 24.916 1.275 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 11.401 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 5 od 6Občina Mozirje - Rebalans



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 327.625 2.000 100.000 5.000 10.000 0

18059001 Programi športa 327.625 2.000 100.000 5.000 10.000 0

OB032-07-0001 Športno turistična točka mali gaj mozirje 327.625 2.000 100.000 5.000 10.000 020.12.202220.07.2007444.625

170.235 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
132.000 2.000 100.000 5.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
25.390 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

 19 IZOBRAŽEVANJE 563.786 441.900 90.000 50.000 50.000 0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 563.786 441.900 90.000 50.000 50.000 0

19039001 Osnovno šolstvo 563.786 441.900 90.000 50.000 50.000 0

OB032-07-0003 OPREMA ŠPORTNE DVORANE MOZIRJE 449.416 50.000 50.000 50.000 50.000 001.12.202301.01.2008649.416

84.230 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
365.186 50.000 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-18-0002 Invesitije v OŠ Mozirje  - Prostori šolske knjižnice 114.370 61.900 30.000 0 0 031.12.202201.03.2018206.270

50.000 25.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
64.370 36.900 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB079-19-0002 Knjižnica in večnamenski prostor OŠ Mozirje 0 330.000 10.000 0 0 031.12.202201.01.2020340.000

0 90.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
0 240.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

9.410.147 2.210.840 3.817.833 3.627.959 532.201 0Skupaj NRP:

50.390 0 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

6.043.273 1.216.108 2.552.127 2.446.669 532.201 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

559.304 115.000 0 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

796.964 0 578.749 0 0 0PV-TDO PV - Transfer iz druge občine

1.949.215 789.732 30.142 1.275 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 656.816 1.180.015 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

9.399.147 2.120.840 3.817.833 3.627.959 532.201 0Skupaj PV - Proračunski viri

11.000 90.000 0 0 0 0OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki

11.000 90.000 0 0 0 0Skupaj OV - Ostali viri

Stran 6 od 6Občina Mozirje - Rebalans
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Občina Mozirje       
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0004/2021 
Datum: 31.3.2021 
 
 
ZADEVA: Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje – prva 

obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA: 61. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člen Zakona o zavodih /ZZ/ 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC, 127/06-ZJZP), 26. člen Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 
21/18 – ZNOrg), 2. in 20. člen Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list 
RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) in 14. člen Statuta Občine Mozirje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) 

 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine Mozirje 
  
 Inštitut za lokalno samoupravo Maribor 
 izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik 
 Grega Horvat, univ. dipl. pravnik 
 
POROČEVALEC: Občinska uprava Občine Mozirje 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1 Pravna ureditev 
 
V skladu z določilom prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list 
RS, št.  33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70) spadajo v 
pristojnost občine zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. 
Omenjena določba 140. člena Ustave RS poudarja avtonomijo lokalne skupnosti pri urejanju zadev 
lokalnega pomena. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega 
pomena, ki so določene z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – 
ZIUOOPE). 
Na podlagi navedenega določila 140. člena Ustave RS ter v skladu z določilom 21. člena veljavnega 
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 'občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom'. Tako občina 'za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe'. 
V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 'občina zagotavlja opravljanje javnih 
služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako 
določeno z zakonom (lokalne javne službe). 
 
Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina: 

• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
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• z dajanjem koncesij. 
 
V skladu z določilom 22. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPZDC, 
127/06-ZJZP) se kot javne službe opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine na podlagi zakona 
določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, 
občina ali mesto. Javne službe opravljajo javni zavodi, lahko pa tudi drug zavod na podlagi koncesije 
(23. člen ZZ). Koncesija za opravljanje javne službe pa se lahko da tudi podjetju, društvu, drugi 
organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje. 
V skladu z določili 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in statutom 
in v skladu z navedenim zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost.  
Na podlagi določil 54. člena statuta občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z 
zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za katere je določeno z zakonom, da jih zagotavlja 
občina. Na tem mestu moramo opomniti še na določila 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, 
ki določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev pospešuje kulturnoumetniško 
ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno knjižnično dejavnost 
ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju. Občina zagotavlja opravljanje 
javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je 
tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb pa občina 
zagotavlja tudi z ustanavljanjem javnih zavodov (61. člen ZLS). 
 
2 Razlogi za sprejem odloka 
 
Občinski svet Občine Mozirje je leta 2009 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 76/09) s katerim je uskladil delovanje JZ Knjižnica Mozirje z 
določbami Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 104/92, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), Zakona 
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08), uredil njegov status, razmerje med ustanoviteljem in 
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda (1. člen 
Odloka). 
Na tem mestu moramo opomniti, da je bil Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ 
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 
68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg) od uveljavitve tega odloka večkrat spremenjen, ob navedenem je bil  v 
letu 2015 spremenjen tudi Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/. 
Izhajajoč iz navedenega ter upoštevaje določilo tretjega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da 
morajo biti podzakonski akti v skladu z ustavo in zakoni, predlagamo Občinskemu svetu Občine 
Mozirje, da sprejme z navedenimi predpisi vsebinsko usklajen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Mozirje. 
 
3 Cilji sprejema odloka  
 
Cilj odloka je sprejem akta o ustanovitvi javnega zavoda splošna knjižnica v skladu z določili Zakona 
o zavodih /ZZ/, ki  v 3. členu določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo zavodi. Javne 
zavode ustanovijo republika, občine, mesto ali druge z zakonom pooblaščene javne osebe. Ob 
navedenem moramo opomniti na določilo 2. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da je 
knjižnična dejavnost knjižnična javna služba, ki zajema: • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in 
posredovanje knjižničnega gradiva; • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
publikacij; • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; • 
posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev; • sodelovanje v 
medknjižnični izposoji in posredovanju informacij; • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; • 
informacijsko opismenjevanje; • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; • drugo 
bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. Javna služba obsega tudi dejavnost 
knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju: • pogojev za delovanje vzajemnega 
bibliografskega sistema; • dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu. Navedene 
dejavnosti izvajajo javni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Ob 
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navedenem moramo opomniti še na določilo 20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, 
da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno 
knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo 
drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če ustanovi več občin skupaj splošno 
knjižnico, določijo medsebojne pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi. Če občina ne zagotovi 
knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, to stori država na njen račun. 
Opomniti je treba še na določilo prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo /ZUJIK/, ki določa, da kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne kulturne 
dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država oziroma lokalna skupnost neposredno ali tako, da 
ustanovi javni zavod na področju kulture. 
Pri pripravi odloka je bilo upoštevano načelo zakonitosti: osnutek odloka je pripravljen ob spoštovanju 
določila četrtega odstavka 153. člena Ustave RS, ki določa, da morajo biti posamični akti in dejanja 
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z ustavo in zakoni. 
 
4 Normativna usklajenost osnutka odloka 
 
Besedilo odloka je vsebinsko usklajeno z določilom 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ in določili 
veljavnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ ter Zakona o knjižničarstvu 
/ZKnj-1/.  
 
5 Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi osnutka odloka 
 
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občank in občanov, njihovih 
organizacij, strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine bo osnutek odloka 
v skladu z določili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja 
pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 2/11), Smernic za sodelovanje 
s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni 
dejavnosti (Uradni list RS, 95/09), 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni 
list RS, št. 51/05– uradno prečiščeno besedilo, 117/06– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18) 
in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 
objavljen na spletni strani občine v katalogu informacij javnega značaja najpozneje sedem dni pred 
sejo občinskega sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, s pozivom javnosti, da v roku 30 dni 
na način določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge. 
 
6 Finančne posledice 
 
Sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje ne bo imel dodatnih finančnih posledic 
za občinski proračun. 
 
7 Predlog 
 
Izhajajoč iz gornjih navedb predlagamo Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme s predpisi 
usklajen osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje – prva 
obravnava, s podanimi pripombami. 
 

Občina Mozirje 
Ivan Suhoveršnik, župan 
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Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-
ZPZDC, 127/06-ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 
– ZNOrg), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 
92/15) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je Občinski 
svet Občine Mozirje na svoji ... redni seji dne ... sprejel  
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina 
opravljanje lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih zavodov. Kot določa Zakon o zavodih /ZZ/ 
v 3. členu se za opravljanje javnih služb ustanovijo zavodi. Javne zavode ustanovijo republika, 
občine, mesto ali druge z zakonom pooblaščene javne osebe. Ob navedenem moramo opomniti na 
določilo 2. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da je knjižnična dejavnost knjižnična 
javna služba, ki zajema: • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; • 
zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; • izdelovanje knjižničnih 
katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; • posredovanje bibliografskih in drugih 
informacijskih proizvodov in storitev; • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju 
informacij; • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; • informacijsko opismenjevanje; • 
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo. Javna služba obsega tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za 
izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena 
zagotavljanju: • pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema; • dostopnosti 
elektronskih virov informacij v tem sistemu. Navedene dejavnosti izvajajo javni zavodi, na podlagi 
koncesije pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Ob navedenem moramo opomniti še na določilo 
20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično 
dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, 
ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim 
ustanoviteljem. Če ustanovi več občin skupaj splošno knjižnico, določijo medsebojne pravice in 
obveznosti v aktu o ustanovitvi. Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, to 
stori država na njen račun. 
 
Ob tem je treba opomniti še na določilo prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo /ZUJIK/, ki določa, da kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne 
kulturne dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država oziroma lokalna skupnost neposredno ali 
tako, da ustanovi javni zavod na področju kulture. 
 

Odlok  
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje 

 
1. Splošne določbe 
 

1. člen 
 (vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (v nadaljevanju: ustanoviteljica) 
ustanovi Javni zavod Knjižnica Mozirje (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju 
knjižnične dejavnosti (v nadaljevanju: javna služba).  
(2) Zavod ob soglasju ustanoviteljice zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti tudi za potrebe 
naslednjih občin: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. 
O pogojih in načinu opravljanja dejavnosti v navedenih občinah sklepata zavod in ustanoviteljica s 
temi občinami pogodbe. 
(3) S tem odlokom se ureja:  

• ime in sedež ustanovitelja;  
• ime in sedež zavoda;  
• dejavnosti zavoda;  
• organizacija zavoda;  
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• določbe o organih zavoda;  
• sredstva za delo zavoda;  
• način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za 

delo zavoda;  
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;  
• določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda; 
• medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico; 
• druge določbe v skladu z zakonom. 
 

Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prve alineje 8. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja. 
V skladu z določilom 2. člena Zakona o zavodih /ZZ/ lahko zavod ustanovijo domače in tuje fizične 
in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače 
določeno. V skladu z določilom 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ se za opravljanje javnih služb 
ustanovijo javni zavodi. Javne zavode pa ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom 
pooblaščene javne pravne osebe. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o knjižničarstvu 
/ZKNj-1/, ki določa, da mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da 
ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te 
dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje: 
• ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, 
• ime in sedež zavoda,  
• dejavnosti zavoda, 
• določbe o organih zavoda, 
• sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
• vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
• način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za 

delo zavoda, 
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
• določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
• medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
• druge določbe v skladu z zakonom. 
 

2. člen 
 (ime, sedež in pravni status zavoda) 

(1) Ime zavoda je:  Osrednja knjižnica Mozirje 
(2) Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Mozirje  
(3) Sedež zavoda je:  Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje 
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s pravili zavoda. 
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in 
tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 13. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. Ime zavoda lahko 
vsebuje ime ustanovitelja. Ime zavoda sme vsebovati ime republike, občine ali mesta le z 
dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj zavoda ni republika, občina ali mesto. Ime zavoda 
lahko vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti. Za uvrstitev imena take 
osebnosti v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev.  
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da ima zavod lahko skrajšano ime. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila petega odstavka 13. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da je sestavni del imena lahko tudi znak ali grafična oblika imena. 
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 4. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da so 'zavodi pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata 
zakon in akt o ustanovitvi' in na podlagi 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 'zavod 
odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga'. Ob navedenem moramo 
opomniti na določilo 19. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da je splošna knjižnica 
samostojna pravna oseba, če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 10.000 in več prebivalcev. 
Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev, je enota samostojne 
knjižnice.  
 

3. člen 
 (žig zavoda) 

Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s pravili zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno, da ima zavod žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba 
žiga se določi s pravili zavoda. 
 
2. Dejavnost zavoda 
 

4. člen 
(dejavnost zavoda) 

(1) Temeljna dejavnost zavoda je knjižnična dejavnost, ki se izvaja kot knjižnična javna služba in 
zajema: 

• zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;  
• zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;  
• izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;  
• sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;  
• pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;  
• informacijsko opismenjevanje;  
• varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;  
• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.  

(2) Javni zavod v okviru javne službe iz prvega odstavka tega člena tudi: 
• sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
• zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 
• zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 
• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 
• organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 
• organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda. 

(3) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen 
opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
(4) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/07, 17/08) razvrščena v: 

• 18.120      drugo tiskanje, 
• 18.140      knjigoveštvo in sorodne dejavnosti, 
• 47.621      trgovina na drobno s časopisi in revijami, 
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• 47.622      trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami, 
• 47.782      trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki, 
• 47.890      trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom, 
• 58.110      izdajanje knjig, 
• 58.140      izdajanje drugih revij in periodike, 
• 58.190      drugo založništvo, 
• 59.140      kinematografska dejavnost, 
• 59.200      snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij, 
• 62.020      svetovanje o računalniških napravah in programih, 
• 63.110      obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, 
• 63.910      dejavnost tiskovnih agencij, 
• 68.200      oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, 
• 68.320      upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, 
• 69.200      računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, 
• 72.200      raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, 
• 73.110      dejavnost oglaševalskih agencij, 
• 74.300      prevajanje in tolmačenje, 
• 77.220      dajanje videokaset in plošč v najem, 
• 77.330      dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup, 
• 79.120      dejavnost organizatorjev potovanj, 
• 82.190      fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
• 82.300      organizacija razstav, sejmov, srečanj, 
• 85.520      izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 
• 90.040      obratovanje objektov za kulturne prireditve, 
• 91.011      dejavnost knjižnic, 
• 91.020      dejavnost muzejev, 
• 91.030      varstvo kulturne dediščine. 

(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice. 
(6) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljice. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 18. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da lahko zavod opravlja eno ali več dejavnosti. Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, 
če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. V skladu z določilom 19. 
člena Zakona o zavodih /ZZ/, zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali spremeniti pogojev za 
njeno opravljanje, dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za 
opravljanje dejavnosti, pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani 
pogoji. Na tem mestu moramo opomniti, na določilo prvega odstavka 2. člena Zakona o knjižničarstvu 
/ZKnj-1/, ki določa, da je knjižnična dejavnost knjižnična javna služba, ki zajema: • zbiranje, 
obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; • zagotavljanje dostopa do 
knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih 
zbirk in drugih informacijskih virov; • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju 
informacij; • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov; • informacijsko opismenjevanje; • 
varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik; • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in 
informacijsko delo.  
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 16. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnj-1/ tudi: 
• sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 
• zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 
• zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 

medijih, 
• organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 
• organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 
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• organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila četrtega odstavka 16. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da splošne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, 
če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila 3. člena Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti, ki določa, da se standardna klasifikacija dejavnosti uporablja za določanje in razvrščanje 
poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih 
podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.   
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 20. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.  
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 20. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko zavod v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavoda ali podjetje 
s soglasjem ustanovitelja. Na tem mestu moramo opomniti na določilo tretjega odstavka Zakona o 
javnih financah /ZJF/, ki določa, da javni zavodi, katerih ustanovitelj je država oziroma občina ne 
smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb. 
 
3. Organizacija zavoda 
 

5. člen 
 (organizacijske enote zavoda) 

(1) Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo na območju Občine Mozirje, Gornji Grad, 
Nazarje, Ljubno, Luče, Rečica ob Savinji in Solčava. 
(2) Zavod organizira enote splošne knjižnice kot svoje organizacijske enote za opravljanje knjižnične 
dejavnosti na določenem območju, in sicer: Knjižnica Gornji Grad, Knjižnica Ljubno,  Knjižnica Luče, 
Knjižnica Nazarje, Knjižnica Rečica ob Savinji in Knjižnica Solčava. V sestavo zavoda sodita še 
Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani in osebna zbirka Aleksandra Videčnika. 
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila 
v pravnem prometu določajo pravila zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 47. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se organizacija zavoda določi s statutom oziroma pravili zavoda. Ob 
navedenem moramo opomniti na določilo 19. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da 
je splošna knjižnica samostojna pravna oseba, če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 10.000 in več 
prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev pa je enota 
samostojne knjižnice. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 47. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se v zavodu lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti 
ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 47. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da je s statutom oziroma pravili zavoda lahko določeno, da imajo posamezne 
organizacijske enote pooblastila v pravnem prometu. Organizacijske enote izvršujejo ta pooblastila 
v imenu in za račun zavoda. 
 
4. Organi zavoda 

6. člen 
 (organi zavoda) 

Organa zavoda sta: 
1. Svet zavoda in 
2. Direktor zavoda 
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Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 29., 31., 40. in 43. člena Zakona o zavodih /ZZ/. 
 
Zakon o zavodih /ZZ/ v prvem odstavku 29. člena določa, da 'zavod upravlja svet ali drug kolegijski 
organ upravljanja'. V prvem odstavku 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/ je določeno, da je 'poslovodni  
organ zavoda direktor ali drug individualni organ'.  
 
Ob tem je treba opomniti še na določilo prvega odstavka 43. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo /ZUJIK/, ki določa, da ima zavod ne glede na 32. člen Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo /ZUJIK/z manj kot dvajset zaposlenimi, direktorja in svet. 
 
4.1 Svet zavoda 

7. člen 
 (svet zavoda) 

(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.  
(2) Svet zavoda ima pet članic oz. članov (v nadaljnjem besedilu: član) in je sestavljen iz 
predstavnikov: 

• ustanoviteljice:  trije člani; 
• delavcev zavoda: en član; 
• uporabnikov:  en član. 

(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica v skladu s svojim statutom. 
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. 
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet ustanoviteljice, 
na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani občine, 
knjižnice in v prostorih osrednje knjižnice in krajevnih knjižnic. Poleg uporabnikov, lahko predloge 
podajo direktor zavoda, strokovni delavci ter uporabniki sami.  
(6) Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma 
imenovani. 
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s 
tem odlokom določeno drugače. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom. 
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda. 
(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in pravili zavoda, in sicer: 

• sprejema pravila zavoda v soglasju z ustanoviteljico; 
• sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov, 
• sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, 
• sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljico, 
• razpisuje in potrjuje popise sredstev, 
• ustanoviteljici predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti, 
• ustanoviteljici in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede 

poslovanja zavoda, 
• odloča o nakupu nepremičnin in predlaga prodajo nepremičnin ustanoviteljici, 
• odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot, 
• s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja zavoda, 
• imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov, 
• obravnava ugotovitve nadzornih organov, 
• obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda, 
• zagotavlja varstvo pravic delavcev, 
• odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ.  
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Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 29. člena 
Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava sveta zavoda 
se določi z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda določijo z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda določijo z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. Navedeno določilo je 
oblikovano v skladu z določili veljavnega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU/. 
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano v skladu z določilom tretjega odstavka 29. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da se sestava, način imenovanja oziroma izvolitev članov, trajanje mandata 
in pristojnosti sveta določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
S sedmim odstavkom je določen način odločanja na seji sveta zavoda. Besedilo je oblikovano po pravni 
analogiji določila 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, s katerim je določeno, da občinski 
svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko 
veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Ob navedenem je v tem 
odstavku določeno, da organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in 
dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom. 
 
Z osmim odstavkom je določen način izvolitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.  
 
Besedilo devetega odstavka je oblikovano v skladu z določilom 30. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema 
programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančnih načrt in sprejema 
zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje 
ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z 
zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom ali pravili zavoda določene zadeve. 
 
4.2 Direktor zavoda 
 

8. člen 
 (direktor zavoda) 

(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru 
pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo 
dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljice. 
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda. 
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja knjižničarstvo in 
zakona, ki ureja zavode.  
(4) Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občine 
ustanoviteljice in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te 
dejavnosti (v nadaljevanju: pogodbenice), ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni 
delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, 
ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Če občina ustanoviteljica 
ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana 
oziroma mnenja pozitivna. 
(5) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki: 
• ima najmanj univerzitetno izobrazbo, specializacijo oz. magisterij po visokošolski strokovni 

izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (2. Bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične, 
umetnostne ali izobraževalne smeri; 

• ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo oz. ga je 
dolžan opraviti v roku enega leta od nastopa mandata; 



 

 
 

 11 - 16 

• ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki se presojajo v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o 
javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami 
in dopolnitvami); 

• ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne 
poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08). 

(6) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 31. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da je poslovodni organ zavoda direktor ali drug individualni organ. Direktor organizira in vodi 
delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali 
aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta 
poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v zavodu ločeni. V besedilu prvega odstavka 
je določena tudi omejitev direktorja, ki se nanaša na razpolaganje z nepremičnim premoženjem in 
spremembo dejavnosti zavoda. Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem zavoda je direktor 
vezan na soglasje ustanoviteljev. Navedena omejitev izhaja iz določila 65. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, na podlagi katerega je premoženje zavoda last občin ustanoviteljic. V skladu z določilom 19. 
člena veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
/ZSPDSLS-1/ so upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne 
lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca določa ustanovitveni akt ali akt 
organa, odgovornega za izvrševanje proračuna (župan). Omejitev, ki se nanaša na spremembo 
dejavnosti zavoda pa izhaja iz določila prvega odstavka 20. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. 
 
Besedilo drugega odstavka je oblikovano v skladu z navedenim določilom 31. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/.  
 
Besedilo tretjega odstavka je oblikovano v skladu s prvim odstavkom 32. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o 
ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Kadar je za imenovanje in razrešitev direktorja javnega 
zavoda pooblaščen svet zavoda, daje k imenovanju in razrešitvi soglasje ustanovitelj, če z zakonom 
ni drugače določeno. V skladu z določilom 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ se direktor zavoda imenuje 
na podlagi javnega razpisa, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Na tem mestu 
moramo opomniti tudi na določilo 7. člena veljavnega Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/, ki v 7. 
členu (v okviru skupnih načel sistema javnih uslužbencev, ki veljajo tudi za zaposlitev v javnih 
zavodih) določa, da se 'zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna 
dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je 
zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem 
mestu'. V skladu z navedenim je v tretjem odstavku določeno, da se direktorja zavoda imenuje v 
skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa. V skladu z določilom 35. člena Zakona o zavodih /ZZ/ 
se razpis za imenovanje direktorja objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, 
ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave 
kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Na tem mestu moramo 
opomniti tudi na določilo 38. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je lahko direktor razrešen 
pred potekom časa, za katerega je imenovan. Pristojni organ (svet zavoda) pa je dolžan razrešiti 
direktorja: • če direktor sam zahteva razrešitev, • če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o 
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, • če direktor pri svojem delu ne 
ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali 
ravna v nasprotju z njim, • če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu 
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko 
nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Ob navedenem moramo opomniti še na 
določilo prvega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da direktorja oziroma 
direktorico splošne knjižnice imenuje svet splošne knjižnice na podlagi javnega razpisa. Svet 
knjižnice imenuje direktorja po pridobitvi soglasij in mnenj z večino glasov vseh članov sveta . 
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Besedilo četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, 
določa, da si mora svet pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin 
ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in mnenje občin, ki so na 
splošno knjižnico s pogodbo prenesle v opravljanje te dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev 
knjižnice. Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasje in mnenja se nanašajo na 
kandidata oziroma kandidatko za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih, 
ki izpolnjujejo pogoje. Če občine ustanoviteljice ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo 
v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.  
 
Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o 
zavodih /ZZ/, ki določa, da je za direktorja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z 
zakonom in aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.  
 
Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 17. člena Zakona o 
knjižničarstvu /ZKnji-1 /, ki določa, da mandat direktorja traja pet let. Ob tem moramo opomniti še 
na določilo drugega odstavka 33. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da mandat direktorja štiri 
leta, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Po preteku mandatne dobe je lahko 
ista oseba znova imenovana za direktorja.  
 

9. člen 
 (imenovanje vršilca dolžnosti direktorja) 

Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za 
direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, 
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 18. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, da 
če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za 
direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, 
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. 
 
5. Sredstva za delo zavoda  
 

10. člen 
 (premoženje zavoda) 

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.  
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici. 
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, 
kot to določa zakon in ta odlok.  
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje 
dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice. 
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 65. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da je 
premoženje, ki je bilo družbena lastnina v upravljanju delovne organizacije, ki so v letu 1991 
opravljale dejavnosti zdravstva in nadaljevala delo od 1. aprila 1991 kot zavodi, s 1. aprilom 1991 
postalo lastnina občin ustanoviteljic.  
 
V skladu z določilom drugega odstavka je zavod za upravljanje s premoženjem odgovoren 
ustanoviteljicam. Na tem mestu moramo opomniti na določilo 19. člena veljavnega Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/, ki določa, da so 
upravljavci stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti samoupravne lokalne skupnosti 
in osebe javnega prava, ki jih za upravljavca določa ustanovitveni akt ali akt organa, odgovornega za 
izvrševanje proračuna (župan). 
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Tretji odstavek je oblikovan v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja in v skladu z navedenim 
določilom 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
/ZSPDSLS-1/. 
 
S četrtim odstavkom je določeno, da mora zavod, pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v 
lasti zavoda in ga ta uporablja za opravljanje dejavnosti, pridobiti soglasje ustanoviteljice. 
 
Peti odstavek je oblikovan po analogiji drugega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/, ki določa, da mora občina s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Ker zavod razpolaga 
s premoženjem občin ustanoviteljice je tako dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. 
 

11. člen 
 (sredstva za delo zavoda) 

Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi: 
• iz javnih sredstev, 
• s plačili uporabnikov za storitve javne službe,  
• s prodajo blaga in storitev na trgu, 
• iz drugih virov. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo 
blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o 
ustanovitvi.  
Ob navedenem moramo opomniti na določilo 51. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/, ki določa, 
da knjižnice, ki so samostojni javni zavodi, in knjižnični informacijski servis, pridobivajo sredstva za 
delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na 
trgu in iz drugih virov pod pogoji, določenimi v aktih o ustanovitvi. Sredstva za izvajanje dejavnosti 
javne službe knjižnic in knjižničnega informacijskega servisa pokrivajo stroške za plače, za 
materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva, ter za nakup in vzdrževanje prostorov in 
opreme. 
 
6. Način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja 

sredstev za delo zavoda 
 

12. člen 
(presežek prihodkov) 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. 
(2) Zavod sme uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti. 
 
Obrazložitev: 
V skladu z določilom prvega odstavka se presežek prihodkov nad odhodki ugotavlja v skladu s predpisi. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da sme zavod uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 
 

13. člen 
 (primanjkljaj sredstev za delo) 

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih 
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom prvega odstavka 48. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja. Ker je temeljna dejavnost 
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zavoda opravljanje javne službe, katero trajno in nemoteno zagotavlja v javnem interesu zagotavlja 
občina (22. člen ZZ), mora občina zagotoviti ustrezen obseg sredstev. Na tej pravni podlagi o načinu 
in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih 
sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. 
 
7. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in odgovornosti 

ustanoviteljice za obveznosti zavoda 
 

14. člen 
 (nastopanje v pravnem prometu) 

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, 
samostojno in brez omejitev. 
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi. 
 
Obrazložitev: 
Besedili prvega in drugega odstavka sta oblikovani v skladu z določilom 49. člena Zakona o zavodih 
/ZZ/, ki določa, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi lahko razpolaga.  
 
8. Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico 
 

15. člen 
 (medsebojne pravice in obveznosti) 

(1) Zavod: 
1. poroča ustanoviteljici vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa; 
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte; 
3. zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom, 
4. predloži ustanoviteljici letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta. 

(2) Ustanoviteljica: 
1. vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja knjižnične dejavnosti; 
2. usklajuje programe izvajanja knjižnične dejavnosti; 
3. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod 

ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe 
skladno z zakonskimi in drugimi predpisi. 

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila desete alineje 8. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, 
da akt o ustanovitvi zavoda vsebuje medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. 
 
9. Odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda 
 

16. člen 
 (odgovornost za obveznosti zavoda) 

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.  
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom drugega odstavka 49. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki 
določa, da je ustanovitelj odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
drugače določeno. 
 
10. Splošni akti zavoda 
 

17. člen 
 (pravila zavoda) 

(1) Zavod ima pravila, s katerimi uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in 
odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom. 
(2) Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. 
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Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom 45. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da ima 
zavod statut in pravila. S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove 
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.  
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

 
18. člen 

 (drugi splošni akti)  
(1) V skladu s pravili lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo 
druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. 
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri 
sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v pravilih zavoda. 
 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek je oblikovan v skladu z določilom tretjega odstavka 45. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna 
za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili. 
 
Drugi odstavek je oblikovan v skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o zavodih /ZZ/, 
ki določa, da druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom oziroma pravili zavoda 
določeno, da jih sprejme direktor. 
 
11. Statusne spremembe 
 

19. člen 
 (statusne spremembe) 

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, 
ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanoviteljica. 
 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano v skladu z določilom 51. člena Zakona o zavodih /ZZ/, ki določa, da lahko 
ustanovitelj odloči, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod 
ali da se zavod razdeli na svoje ali več zavodov. Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota 
zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod. Ustanovitelj lahko 
odloči tudi, da se zavod ali njegova organizacijska enota organizira kot podjetje. 
 
12. Prehodne in končne določbe 
 

20. člen 
(prenehanje mandata) 

Sedanji člani sveta zavoda opravljajo funkcijo do imenovanja novih članov sveta zavoda, ki se jih 
imenuje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 
 
Obrazložitev: 
Z besedilom je določeno prenehanje mandata predstavnikov sveta zavoda. 
 

 
21. člen 

 (prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 76/09). 
 
Obrazložitev: 
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Z besedilom je določena t.i. abrogacijska (lat. abrogatio = popolna razveljavitev, tudi odprava) 
klavzula s katero mlajši pravni akt popolnoma razvelljavlja starejši pravni akt. 
 

22. člen 
 (objava odloka in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  
Datum: 
 

Občina Mozirje 
Ivan Suhoveršnik, župan  

 
Obrazložitev: 
Besedilo je oblikovano na podlagi določila 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, 
da morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, 
če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. 
 



TOČKA  4 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka:  032-0004/2021 
Datum:   31.3.2021 
 
K 4.  TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI MOZIRJE  – prva obravnava 
 
PRAVNA PODLAGA:  
16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, 
št. 26/14), 10. in 14. člen Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
58/2018)  
 
PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan 
 
NAMEN: Obravnava in sprejem Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Mozirje, skupaj s sprejemom meril za razdelitev in s tem posledično določitev pravil 
financiranja športnih dejavnosti v Občini Mozirje. 
 
OBRAZLOŽITEV:  Financiranje Letnega programa športa je do sedaj urejal Pravilnik iz 
leta 2002. Na pobudo pristojnega Ministrstva ter ugotovitve računskega sodišča je potrebno ta 
predpis sprejeti kot odlok.  
Odlok se sprejema dvofazno. Športna društva bodo seznanjena z Osnutkom odloka, ki bo v 
javni obravnavi in bodo nanj lahko dala svoje pripombe. 
V osnutku so zajete vse postavke, ki se lahko sofinancirajo in so določena v nacionalnem 
programu športa. Le redke, predvsem mestne občine vse te postavke sofinancirajo. Zato so 
tiste, ki jih mi ne sofinanciramo, prečrtane.   
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Sprejem odloka ne bo imel dodatnih finančnih 
obveznosti. V veljavnem proračunu je za Sofinanciranje športnih programov v letu 2021 
namenjenih 28.000,00 €. Odlok bo natančneje določal izbiro športnih programov, ki se bodo 
sofinancirali iz javnih sredstev, izvedbo javnega razpisa ter razdelitev sredstev posameznim 
športnim društvom v Občini Mozirje. 
 
PRILOGA: 1. Osnutek Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mozirje 

2. Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa 
 
OBRAVNAVE: 
Statutarno pravna komisija Občine Mozirje je sprejela Odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Mozirje - prva obravnava, vključno z danimi pripombami (uvrsti se 
alineja »sofinancira se športna vzgoja ljudi s posebnimi potrebami«). 
Odbor za negospodarstvo je sprejel Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Mozirje – prva obravnava, vključno z danimi pripombami (predlaga povečanje 
sredstev). 
 
PREDLOG SKLEPA:              
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Mozirje - prva obravnava, vključno z danimi pripombami. 
 
Pripravil: Janez Janko 
 



Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14) in 10. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji ... redni seji, dne, …. 
2021 sprejel 
 

ODLOK  
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
(1) Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mozirje (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce 

posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila 
za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in 
sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad 
pogodbami o sofinanciranju. 

(2) Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa so kot priloga sestavni del odloka in se jih v 
času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini 
sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.  

 
2. člen 

(opredelitev javnega interesa v športu) 
 
(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa 

v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s 
športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh 
področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se: 
• v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ, 
• načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi, 
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa. 

 
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 

 
3. člen 

(opredelitev programov in področij športa) 
 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela 

enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja:  
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
• Obštudijske športne dejavnosti 
• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
• Kakovostni šport 
• Vrhunski šport 
• Šport invalidov 
• Športna rekreacija 
• Šport starejših 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
• Izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport 
• Upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport  

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  
• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu  
• Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov  
• Založništvo v športu 
• Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 
• Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
• Delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni 
• Delovanje občinskih zavodov za šport 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
• Športne prireditve 



• Javno obveščanje o športu 
• Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 

4. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 

 
(1) Izvajalci LPŠ v Občini Mozirje po tem odloku so: 

• športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS, 
• zavodi za šport pa Zakonu o športu, 
• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,  
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 

ustanove, 
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe, 
• samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in  
• zasebni športni delavci. 

ki so registrirani in imajo sedež v Občini Mozirje. 
 
(2) Športna društva, njihove zveze In zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne 

programe, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.  
 

5. člen 
(letni program športa: LPŠ) 

 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli programe in področja športa, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ 

sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.  
 
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 

razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi: 
• programe in področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna, 
• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa, 
• obseg in vrsto športnih programov in področij,  
• specifikacijo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa. 

 
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, po predhodnem mnenju Komisije za vrednotenje športnih 

programov. LPŠ sprejme Občinski svet Občine Mozirje. 
 

III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
 

6. člen 
(pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ) 

 
(1) Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ so kot priloga sestavni del Odloka.  
 

7. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 

 
(1) Višina sofinanciranja programov in področji športa se določi na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje 

LPŠ. Vsak program in/ali področje športa se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med 
z LPŠ določeno višino sredstev za skupino programov in/ali področij športa in skupnim številom zbranih točk 
ovrednotenih programov in/ali področij. Višina sofinanciranja vsakega programa in/ali področja je zmnožek 
števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke. 

 
IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ 

 
8. člen 

(načini sofinanciranja LPŠ) 
 

(1) Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se izvede: 
• z javnim razpisom ali 
• s sklenitvijo neposredne pogodbe, če izvajalec edini izpolnjuje pogoje. 

 
 
 
 
 

9. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 



 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija).  Komisija za izvedbo javnega 

razpisa je praviloma komisija za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: komisija). Župan lahko za 
namen razpisa s sklepom ustanovi drugo komisijo za izvedbo JR. 

 
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 

kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja 
(v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v 
svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako 
ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in 
nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. 

 
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o 

svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.  
 
(4) Naloge komisije so:  

• pregled in ocena razpisne dokumentacije,  
• odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,  
• ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR in razpisni dokumentaciji,  
• priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih programih in področjih športa,  
• potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po programih in področjih športa ter izvajalcih,  
• vodenje zapisnikov o svojem delu.  

 
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave. 
 

10. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 

 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa 

za sofinanciranje LPŠ, občinska uprava objavi javni razpis (v nadaljevanju: JR). 
 
(2) Objava JR mora vsebovati:  

• ime in naslov naročnika,  
• pravno podlago za izvedbo JR,  
• predmet JR,  
• navedbo pogojev za kandidiranje na JR (izbira upravičenih izvajalcev LPŠ),  
• navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,  
• višino sredstev, ki so na razpolago na JR,  
• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,  
• datum in način odpiranja vlog,  
• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, 
• navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR, 
• informacijo o razpisni dokumentaciji. 

 
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:   

• razpisne obrazce,  
• navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,  
• informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev in meril,  
• vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.  

 
11. člen 

(postopek izvedbe JR) 
 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme 

biti krajši kot štirinajst (14) dni od objave JR. 
 
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. 

Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu JR. Način elektronske predložitve vloge se določi 
v razpisni dokumentaciji. 

 
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku 

posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. 
Odpiranje vlog ni javno. 

 
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s 

strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 



 
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 

• kraj in čas odpiranja prispelih vlog, 
• imena navzočih članov komisije, 
• naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja, 
• ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije. 

 
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. 
 

12.  člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 

 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge 

niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva. 
 
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba 

zoper sklep ni dovoljena. 
 

13.  člen 
(odločba o izbiri) 

 
(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za 

sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 
 
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec JR vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.  
 

14.  člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 

 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne 

morejo biti pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ. 
 
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi 

župan obvesti tudi komisijo. 
 
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku 

trideset (30) dni od vročitve odločbe.  
 
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
 

V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI 
 

15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 

 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli: 

• naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,  
• pravna osnova za sklenitev pogodbe, 
• vsebino in obseg programov in/ali področij,  
• čas realizacije programov in/ali področij,  
• višino dodeljenih sredstev,  
• terminski plan porabe sredstev,  
• način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in področij, ter predvidene sankcije v 

primeru neizvajanja, 
• način nakazovanja sredstev izvajalcu,  
• način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,  
• način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, 
• določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne 

more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,  
• druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 
 
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za 

sofinanciranje. 
 

16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 



 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva 

pa nameniti za izbran program in/ali področje športa v skladu z JR. 
 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko 

kadarkoli v času trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:  
• pregled periodičnih poročil izvajalcev,  
• pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja, 
• razgovori skrbnika pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov, 
• razgovori skrbnika pogodb z izvajalci na sedežu občinske uprave, 
• preverjanje izvedbe programov na mestu izvajanja – športnem objektu, 
• pregled izvajanja na sedežu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga. 

 
(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje 

in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. 

 
(4)  Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.  
 
(5) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti ustrezno 

usposobljeno strokovno organizacijo.  
 

VI. PREHODNE DOLOČBE 
 

17.  člen 
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin) 

 
(1) Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 

izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki. 
 
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.  

 
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod 

enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ. 
 

18.  člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 

 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občine Mozirje (Ur. l. 
RS št.: 44/02, 7/04 in 24/06). 
 

19.  člen 
(veljavnost odloka) 

 
(1) Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina. 
 
 
Številka: …../2021                                                                                                      
Datum: ……. 2021                                                                                                   
                  

 
Župan Občine Mozirje    
Ivan SUHOVERŠNIK 

 

 

  



PRILOGA 

POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IN VREDNOTENJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE 

 
IZHODIŠČNE DOLOČBE 

S Pogoji in merili za izbiro in vrednotenje LPŠ (v nadaljevanju: merila) se določa uresničevanje javnega interesa v 
športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni del Odloka in obsegajo: 
• pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ, 
• merila za vrednotenje programov in področij športa. 
 

Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril izračuna 
skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom dodeljenih točk 
in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za 
program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja. 
 

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ 
Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• imajo sedež v občini, 
• so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena 

od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov (SKD; 93.120 – delovanje športnih klubov; 93.190 
– druge športne dejavnosti),  

• izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse 
pogoje javnega razpisa, 

• imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu, 
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
• imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
 

ŠPORTNI PROGRAMI 
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno vodeno 
športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji, starosti (otroci, 
mladina, invalidi, odrasli, starejši).    

Uporabljene kratice v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe: 
ŠVOM-VIZ: športna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 
ŠVOM-P: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi, 
ŠVOM-PP: športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami, 
ŠŠTU: obštudijski športni programi, 
ŠVOM-U: športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
KŠ: programi kakovostnega športa, 
VŠ: programi vrhunskega šport, 
ŠI: programi športa invalidov, 
RE: programi športne rekreacije, 
ŠSTA: programi športa starejših. 
 

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV 
Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji: 
• VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:  

isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu, 
• VELIKOST VADBENE SKUPINE (koeficient popolnosti skupine):  

različne oblike in vrste športnih programov (tekmovalne in netekmovalne skupine, individualne ali kolektivne 
športne panoge, starostno razlikovanje) za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih!  
Z merili je določena optimalna velikost vadbene skupine! Če izvajalec prijavi manjše število udeležencev, se 
število točk proporcionalno zmanjša, večje število vključenih pa ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 

 

PREGLEDNICA A-1 PROSTOČASNI/NETEKMOVALNI PROGRAMI 
PROSTOČASNI/NETEKMOVALNI PROGRAMI:                                     ŠVOM-VIZ,               

ŠVOM-PP    
ŠVOM-P                            
do 5 let 

ŠVOM-P                          
6 do 19 let RE ŠI,  ŠSTA 

minimalno število vključenih 8 8 12 12 8 
 

PREGLEDNICA A-2 TEKMOVALNI PROGRAMI 
TEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                             TEKMOVALNI                      

(12 - 13 let): 
TEKMOVALNI                       
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI                               
(16 - 17 let):  

TEKMOVALNI                   
18 - 19 let):  

TEKMOVALNI         
ČLANI/CE 

IŠP/MI: minimalno število vključenih  8 8 6 6 4 
KŠP: minimalno število vključenih 12 12 12 12 12 

 

IŠP/MI (individualne športne panoge, miselne igre): upoštevajo se rezultati posameznika  
KŠP (kolektivne športne panoge): upoštevajo se rezultati ekipe   

 
 



• PRIZNANI LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV (število ur vadbe letno):  
Z merili je določen maksimalni letni obseg vadbe za posamezne skupine športnih programov (preglednice št. 1 
do 8). Vsaki prijavljeni vadbeni skupini se prizna tolikšen letni obseg vadbe, kot ga prijavitelj predvidi ob prijavi 
na JR. Obseg vadbe ne sme presegati določenega maksimalnega letnega obsega. 
Pri vseh programih velja: 1 ura = 60 minut! 

• UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (korekcija športni objekt = 0,000):  
Vsi športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih z različnimi stroški uporabe. Občina izvajalcem 
LPŠ omogoča brezplačno uporabo športnih objektov in površin, katerih lastnik je in sofinancira obratovalne 
stroške športnih objektov in površin v lasti in/ali upravljanju športnih društev s sedežem v občini.  
Uporabe športnih objektov in površin zunaj meja občine se ne sofinancira.  

• IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija strokovni kader = 1.000):  
Vsi športni programi zahtevajo angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra za strokovno delo v športu.  
Vsaki prijavljeni vadbeni skupini se strokovni kader ovrednoti, če prijavitelj ob prijavi na JR zanj dokaže ustrezno 
strokovno usposobljenost/izobrazbo. Strokovni kader se vrednoti enotno, ne glede na stopnjo izobrazbe in/ali 
usposobljenosti. 

• MATERIALNI STROŠKI ZA IZVEDBO ŠPORTNIH PROGRAMOV (korekcija materialni stroški): 
Ob izvedbi športnih programov poleg uporabe športnega objekta in angažiranja strokovnega kadra nastajajo tudi 
nekateri drugi stroški. Z merili je (preglednice št. 1 do 8) določeno, katerim športnim programom se stroški 
ovrednotijo in v kakšni višini. 

• ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV (vadbenih skupin):  
Z LPŠ se določi največje možno število priznanih vadbenih skupin (po vrstah športnih programov) na izvajalca. 

 

DODATNI POGOJI ZA IZBIRO NETEKMOVALNIH PROGRAMOV 
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (= korekcija cena športnega programa): 
• izvajalci za izvedbo športnih programov zaračunavajo različne cene (vadnine). Občina spodbuja izvajanje takšnih 

športnih programov, ki so za udeležence sprejemljivejši: 
o skupina 1: udeleženec krije več kot 75 % polne cene programa, 
o skupina 2: udeleženec krije več kot 40 % in manj kot 75 % polne cene programa, 
o skupina 3: udeleženec krije manj kot 40 % cene programa, 
o skupina 4: program je za udeleženca brezplačen. 
Pogoj se lahko upošteva samo pri prostočasnih in športnorekreativnih programih (ŠV-PRO, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU). 

PREGLEDNICA C KOREKCIJA: CENA PROGRAMA 
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 

korekcijski faktor cena programa 0,400 0,600 0,800 1,000 
 

DODATNI POGOJI ZA IZBIRO TEKMOVALNIH PROGRAMOV 
RAZŠIRJENOST, KONKURENČNOST, USPEŠNOST IN LOKALNI POMEN (= korekcija razvrstitev panoge): 
• tekmovalni šport se izvaja v različnih športih (disciplinah, panogah), izvajalci pa so rezultatsko različno uspešni. Merila 

izvajalce programov ŠV-USM, KŠ, VŠ lahko razvrščajo glede na: 
o RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov NPŠZ (podatki OKS-ZŠZ), 
o RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov v KLUBU/DRUŠTVU (podatki OKS-ZŠZ), 
o KONKURENČNOST: razvrstitev NPŠZ glede na status članstva v OKS-ZŠZ (podatki OKS-ZŠZ), 
o USPEŠNOST: ponderirano število kategoriziranih športnikov (podatki OKS-ZŠZ)Pri čemer se upoštevajo 

naslednji ponderji: MLR=DR=1; PR=MR=2; SR=3; OR=4! 
o POMEN ZA LOKALNO OKOLJE: leta neprekinjenega delovanja (podatki AJPES). 

• z merili se izvajalci razvrstijo v dve (2) kakovostni skupini: 
o 1. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 2,000, 
o 2. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 1,000. 

• potrebno število točk za uvrstitev v 1. kakovostno skupino se določi z LPŠ/JR. 
 

PREGLEDNICA D KOREKCIJA: RAZVRŠČANJE PANOG 
RAZŠIRJENOST: registrirani športniki NPŠZ 0 - 500 501 -1.000 1.001 - 2.500 2-501 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 20 
RAZŠIRJENOST: registrirani športniki KLUB 0 - 10 11 - 25 26 - 50 51 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 20 
KONKURENČNOST: status NPŠZ v OKS-ZŠZ 

ni članica       
OKS-ZŠZ 

je članica       
OKS-ZŠZ 

PANOGE/NPŠZ 
priznava MOK 

PANOGE/NPŠZ 
program OI 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 
USPEŠNOST: kategorizirani športniki 0 točk 1 - 5 točk 5 - 10 točk 11 točk in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 
POMEN ZA OKOLJE: tradicija v  letih 0 - 5 let 6 - 15 let 16 - 30 let 31 let in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 



 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH S PODROČJA VIZ 

Med programe, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo:  
• promocijske športne programe,  
• šolska športna tekmovanja in  
• dodatne ure športa v OŠ.  
 

Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Krpan 
(KR), Naučimo se plavati (NSP), Mladi planinec (MP).  
 

Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na tekmovanjih, ki so razpisana v reviji 
Šport mladih (Informator) od osnovnega do državnega nivoja. Sofinancira se udeležba šolskih ekip in posameznikov 
na tekmovanjih, ki potekajo izven meja občine. 
 

Dodatne ure športa predstavljajo programi, ki jih šole v sodelovanju s športnimi društvi izvajajo s ciljem posodobiti in 
povečati kakovost ter privlačnost prostočasnih programov. Sofinancirajo se vadbene skupine, ki vadbo izvajajo v 
terminih predvidenih za šolske športne krožke.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠVOM-VIZ: promocijski program: MS, CP, ZS, KR, NSP, MP MS/udeleženec 
ŠVOM-VIZ: šolska športna tekmovanja - udeležba ekip MS/skupina 
ŠVOM-VIZ: dodatne ure športa v OŠ MS/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠVOM-VIZ 
ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH VIZ MS, ZS, KR,                        

CP, MP 
NAUČIMO SE 

PLAVATI 
ŠOLSKA ŠPORTNA 

TEKMOVANJA 
DODATNE URE 
ŠPORTA V OŠ 

število udeležencev programa 1 1 8 12 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC ali SKUPINA 1 1 15 30 

 
PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE (PP), OBŠTUDIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 

Celoletni programi ŠVOM-P, ŠVOM-PP in ŠŠTU praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).  
 

ŠVOM-P predstavlja širok spekter športnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. Pestro 
ponudbo omogoča raznolikost izvajalcev, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom športnih društev. 
Programi ŠVOM-PP so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi 
okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.  
 

Programi ŠŠTU predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih 
učinkov sedečega načina življenja. Celoletni programi se praviloma izvajajo v kraju študija. 
 

Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu 
(tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠVOM-P: celoletni prostočasni in pripravljalni programi strokovni kader/skupina 
ŠVOM-PP: celoletni športni programi strokovni kader/skupina 
ŠŠTU: celoletni športni programi strokovni kader/skupina 
ŠVOM-P: občasni športni programi strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠVOM-P, ŠVOM-PP, ŠŠTU 
CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI               ŠVOM-P:                  

do 5 let 
ŠVOM-P:                               
6 - 19 let 

ŠVOM-P: 
PRIPRAVLJALNI ŠVOM-PP, ŠŠTU OBČASNI 

PROGRAMI 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 3 2 10 
število tednov 30 30 40 30 2 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 120 60 20 
OPOMBA: minimalno število vključenih v VSEH OBČASNIH programih je 20! 
 

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
ŠVOM-U zajemajo športne programe, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo 
načrtno skrb za mlade športnike.  
 

Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem se jim prizna 
program dodatne športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-
ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠVOM-U: celoletni programi tekmovalnih skupin strokovni kader in materialni stroški/skupina 



ŠVOM-U: dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR materialni stroški/udeleženec 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM-U 1 
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI                                        TEKMOVALNI                    

(12 - 13 let): 
TEKMOVALNI                          
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI                    
(16 - 17 let):  

TEKMOVALNI                          
(18 - 19 let):  

število ur vadbe/tedensko 4 4 6 6 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 160 160 240 240 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 160 160 240 240 

OPOMBA: če mladi športnik(i), ki je (so) član(i) športnega društva v občini Mozirje, tekmuje(jo) za zunanji klub, se matičnemu društvu prizna 
sorazmerni delež MS za udeležbo v programu izven meja občine. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4 ŠVOM-U 2 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH (MLR, PR) kategorizacija    

MLR 
kategorizacija                  

PR 

minimalno št. udeležencev 1 1 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC 40 80 

 
ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 

KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM-U ter VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V programe 
KŠ se uvrščajo športniki in ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih 
športnikov in tekmujejo v uradno potrjenih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka.  
 

Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna program dodatne športne vadbe, 
ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik 
naveden kot član društva s sedežem v občini. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
KŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin materialni stroški/skupina 
KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 5 KŠ 
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI                                            ČLANSKE EKIPE                   

II. RAVEN 
ČLANSKE EKIPE                 

I. RAVEN 

število ur vadbe/tedensko 4 6 
število tednov 40 40 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA  160 240 
OPOMBA: I. kakovostna raven predstavlja nastopanje ekipe na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ, II. kakovostna raven pa nastopanje 
članskih ekip na drugih tekmovanjih nižjega ranga. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6 KŠ 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH (DR) kategorizacija                  

DR 

minimalno št. udeležencev 1 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC 40 

 
 
 

ŠPORTNI PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA 
VŠ predstavlja eno naj višjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa zajema 
programe priprav in tekmovanj športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS pridobili naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR). 
Vrhunskim športnikom s statusom OR, SR in/ali MR se priznajo dodatni programi športne vadbe, ki se sofinancirajo 
pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član 
društva s sedežem v občini. Programi vrhunskih športnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi VŠ. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 7 VŠ 
DODATNI PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV kategorizacija MR kategorizacija SR kategorizacija OR 

minimalno št. udeležencev 1 1 1 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC 80 120 160 

 



ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH 
Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur). 
 

ŠI predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne (rekreacija, tekmovanja, 
paraolimpijski športi) učinke v življenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri 
prostočasnih športnih aktivnostih, zato se s programi spodbuja povezovanje med športnimi in invalidskimi društvi. 
 

RE je smiselno nadaljevanje ŠVOM-P in KŠ in je skupek raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 
20 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega 
počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega interesa so pomembni učinki redne športne vadbe, 
ki dokazujejo njen pozitivni vpliv na zdravje posameznika in posledično na javno zdravje. Programi RE predstavljajo 
najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja (celoletni ciljni programi, pilotski 
programi, področni centri gibanja za zdravje). Izvajalcem, ki izvajajo rekreativne programe z namenom udejstvovanja 
na organiziranih rekreacijskih tekmovanjih, se lahko prizna večji letni obseg vadbe. 
 

ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna športna 
vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne 
življenjske energije. Programi ŠSTA ponujajo različne oblike (celoletna gibalna vadba, vadba razširjene družine). 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠI: celoletni športni programi strokovni kader/skupina 
RE: celoletni športni programi strokovni kader/skupina 
ŠSTA: celoletni športni programi strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 8 ŠI RE ŠSTA 
CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI               ŠPORT INVALIDOV ŠPORTNA 

REKREACIJA 
REKREACIJA 

TEKMOVALNO ŠPORT STAREJŠIH 

število ur vadbe/tedensko 2 2 3 2 
število tednov 30 30 40 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 60 120 60 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 0 0 120 0 

 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik športnega 
udejstvovanja. S sredstvi za investicije v športne objekte se na lokalni ravni sofinancira posodabljanje in investicijsko 
vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin v lasti občine.  
 

MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
Izvedbo sofinanciranja investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi se praviloma razpiše poseben 
(od drugih področij športa ločen) javni razpis. Izvajalca takšnih projektov posebej (brez sodelovanja Komisije za 
izvedbo JR) izbere občinska uprava. 
 

Pri sofinanciranju investicijskega vzdrževanja športnih objektov, kjer se izvajajo športni programi LPŠ, se z LPŠ in 
JR določi višino sredstev za izvedbo vzdrževalnih del. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, se sofinancira projekt, 
ki na podlagi spodnjih meril zbere največje število točk (pri čemer svoje mnenje poda Komisija za vrednotenje športnih 
programov). 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI OBJEKTI MERILO ZA VREDNOTENJE: 
OBJEKTI: sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov stroški inv. vzdrževanja/športni objekt 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE 

DOSTOPNOST ŠPORTNEGA OBJEKTA dostopen 
omejeno dostopen vsem dostopen 

brezplačno 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
VREDNOST INVESTICIJE                                                             

(delež proračunskih virov) 
100 % 

sofinanciran drugi viri do 50 % drugi viri več kot 
50 % 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN objekt za 1 

panogo 
objekt za 2-4 

panoge 
objekt za več kot 5 

panog 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
Na obstoječih športnih objektih in površinah za šport v naravi, kjer se izvajajo športni programi v javnem interesu, 
nastajajo stroški, ki jih občina lahko sofinancira, če upravljavec v postopku JR dokaže, da je objekt neobhoden za 
uresničevanje javnega interesa in so zaradi izvajanja programov nastali upravičeni stroški: obratovanje, vzdrževanje.  
Z LPŠ/JR se imenuje športne objekte, ki so lahko sofinancirani z JR in določi višina sredstev za sofinanciranje.  
 



S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI OBJEKTI MERILO ZA VREDNOTENJE: 
OBJEKTI: sofinanciranje obratovalnih stroškov  obratovalni stroški/športni objekt 

 

PREGLEDNICA ŠT. 10 OBJEKT 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT                   MAT. STROŠKI 

stroški upravljanja (obratovanje in vzdrževanje) 1 
TOČKE/MS/OBJEKT 1 

OPOMBA: za vsakih 10 € dokazanih obratovalnih stroškov se prizna 1 točka! 
 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala 
področja športa. Razvojne dejavnosti so: usposabljane/izpopolnjevanje strokovnih kadra v športu, statusne pravice 
športnikov, založništvo, znanstvenoraziskovalna dejavnost ter informacijsko-komunikacijska tehnologijo v športu. 
 

MERILA USPOSABLJANJE IN/ALI IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
Strokovno izobraženi/usposobljeni kadri so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni) so v 
domeni izobraževalnega sistema, programe usposabljanja/izpopolnjevanja pa izvajajo NPŠZ po veljavnih programih, 
ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport ali pri strokovnih organih NPŠZ. Z LPŠ/JR se določi obseg sredstev 
za usposabljanje/izpopolnjevane in največje možno število udeležencev na prijavitelja. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 11 STROKOVNI KADER 
RAZVOJNE NALOGE V ŠPORTU                                          izpopolnjevanje 

(licence)  
usposabljanje        

(za naziv) 

minimalno št. udeležencev programa 1 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC 5 20 

 
STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM 

Skrb za izobraževanje nadarjenih in kategoriziranih športnikov se na nivoju lokalne skupnosti kaže kot sofinanciranje 
štipendij za nadarjene in kategorizirane. Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev in skupno število upravičencev, ki 
so izbrani na podlagi meril (preglednica št. 12): 
 

PREGLEDNICA ŠT. 12 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV 
POMEN ŠPORTNE PANOGE: članstvo v društvu 0 - 30 članov 31 - 99 članov 100 + članov 

TOČKE ZA IZBIRO 1 5 10 
ŠPORTNA USPEŠNOST: naziv mladega športnika registriran naziv MLR naziv PR 

TOČKE ZA IZBIRO 1 5 10 
RAZŠIRJENOST PANOGE: štev. registriranih v NPŠZ 0 - 500 reg. 501 - 2999 reg. 3000 + reg. 

TOČKE ZA IZBIRO 1 5 10 
USPEŠNOST PANOGE: število tekmovalnih ekip 1 - 2 ekipi 3 - 4 ekipe 5 + ekip 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali občasnih 
športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. Z LPŠ/JR se določi višina sredstev za 
sofinanciranje in skupno število priznanih projektov. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je 
na podlagi meril (preglednica št. 13) zbral največje število točk: 
 

PREGLEDNICA ŠT. 13 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
DEFICITARNOST: število izdanih publikacij letno 5 + publikacij 1 - 4 publikacij ni publikacij 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
REFERENCE IZDAJATELJA (AVTORJA) ni poznan poznan v RS svetovno znan 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE propagandno zbornik strokovna 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno sfero 
in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso. Lokalna skupnost 



se lahko odloči za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v primeru, ko gre za ciljne raziskovalne projekte, 
ki so povezani z lokalnim okoljem. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril 
(preglednica št. 14) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 14 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA začetna faza faza izvedbe zaključna faza 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA: za občino nima vpliva na 

razvoj športa 
delno vpliva na 
razvoj športa 

pospešuje razvoj 
športa 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA OBČINO pomemben za 

vlagatelja 
pomemben za 

športna društva 
pomemben za 
celotno občino 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
REFERENCE PRIJAVITELJA/IZVAJALCA: izkušnje nima referenc do 5 let izkušenj 5 + let izkušenj 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in 
prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje 
ravni učinkovitosti programov. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril 
(preglednica št. 15) zbral največje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 15 IKT 

DEFICITARNOST PODROČJA vzdrževanje 
obstoječe IKT 

nadomestitev 
obstoječe IKT nakup nove IKT 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE dostopna 

zaposlenim 
dostopna 
društvom dostopna vsem 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
UPORABNOST IKT uporabna za 

vlagatelja 
uporabna v 

društvih 
uporabna v 

celotni občini 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom 
uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj 
in razvoj vseh pojavnih oblik športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje. 
 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila: 
• DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES (1 leto = 3 točke), 
• ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: število aktivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 1 točka), 
• ŠTEVILO VADEČIH: število na JR priznanih popolnih skupin izvajalca (1 skupina = 10 točk), 
Pri vsakem merilu največji možni obseg ne more preseči 100 točk, največje skupno število točk znaša 300! 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/LETO in/ali ČLAN in/ali SKUPINA 
 

PREGLEDNICA ŠT. 16 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV TRADICIJA V LETIH ČLANSTVO V 

DRUŠTVU 
VADBENE 
SKUPINE 

točke/leto ali točke/član 3 1 0 
točke/skupina 0 0 10 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/DRUŠTVO                  
(ne več kot) 100 100 100 

 
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, 
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.  
 

VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE: 
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih športnih prireditev 
(olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade…). Sredstva lokalne skupnosti se za 
takšne projekte v primeru uspešne kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih. 
 

DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE: 



Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge 
športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno 
dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne 
presegajo nivoja tekem za svetovni pokal in udeležbe športnikov na uradno priznanih mednarodnih tekmovanjih. 
Udeležba na uradnih potrjenih tekmovanjih NPŠZ (državna prvenstva, ligaška, pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih. 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE DRUGIH ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE 
Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo raven in odmevnost prireditve ter množičnost in ustreznost. 
Z LPŠ/JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih športnih prireditev na izvajalca. 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNE PRIREDITVE  MERILO ZA VREDNOTENJE: 
športne prireditve lokalnega, občinskega in državnega pomena materialni stroški/prireditev 

 

PREGLEDNICA ŠT. 17 ŠPORTNE PRIREDITVE  
lokalna prireditev/število udeležencev do 50  51 - 100  nad 101  

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 
občinska prireditev/število udeležencev do 50  51 - 100  nad 101  

TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 80 120 
državna prireditev/število udeležencev do 50  51 - 100  nad 101  

TOČKE/MS/PRIREDITEV 60 120 180 
OPOMBA: Število doseženih točk se pomnoži s korekcijskim faktorjem = 1,500, če ima prireditev več kot 5-letno tradicijo. 
 

JAVNO OBVEŠČANJE  
Javno obveščanje v športu predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s pretežno športno vsebino. V kolikor z 
LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 18) zbral največje število točk. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
objava športnih vsebin v medijih materialni stroški/medij 

 

PREGLEDNICA ŠT. 18 JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU 
DOSEG MEDIJA lokalno regionalno državno 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
POGOSTOST POJAVLJANJA mesečno tedensko dnevno 

    

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
DOSTOPNOST VSEBINE časopis internet TV, radio 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
 

ŠPORTNA DEDIŠČINA 
Športna dediščina oziroma muzejska dejavnost predstavlja zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje 
premične dediščine slovenskega športa. V kolikor z LPŠ in JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi 
meril (preglednica št. 19) zbral največje število točk. 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNA DEDIŠČINA OZ. MUZEJSKA DEJAVNOST: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
zbiranje, varovanje, dokumentiranje športne dediščine materialni stroški/projekt 

 

PREGLEDNICA ŠT. 19 ŠPORTNA DEDIŠČINA 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA: enote zbranega gradiva do 20 21 - 50 51+ 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
POMEN PROJEKTA društveni lokalni nacionalni 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
IZVIRNOST PROJEKTA že uporabljeni 

pristopi inovativen pristop izvirna ideja 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
 

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA 
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja! Gre za 
skupni projekt MIZŠ, FŠO in lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost lahko pristopi k projektu, ki je izbran na nacionalni 
ravni, sicer pa družbena in okoljska odgovornost športa ni predmet sofinanciranja po LPŠ! V kolikor z LPŠ/JR ni 
drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 20) zbral največje število točk. 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 



 

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
projekt športnega obnašanja materialni stroški/projekt 

 

PREGLEDNICA ŠT. 20 DRUŽBENA ODGOVORNOST ŠPORTA 

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zajemanje populacije omejen dostop: 
posamezniki 

omejen krog 
populacije 

širok krog 
populacije 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
POMEN PROJEKTA društveni lokalni nacionalni 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
IZVIRNOST PROJEKTA že uporabljeni 

pristopi 
inovativen 

pristop izvirna ideja 

TOČKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20 
 

KONČNE DOLOČBE 
Čistopis (izvleček) pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ se za programe in področja športa, ki so sofinancirani 
v danem koledarskem letu, izpiše kot prilogo LPŠ. Čistopis (izvleček) je sestavni del razpisne dokumentacije (JR)! 
 

Merila za izbiro in vrednotenje LPŠ se lahko spremenijo in/ali dopolnijo. Spremembe in dopolnitve se opredelijo z 
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 

Merila za izbiro in vrednotenje LPŠ se v času od dneva objave JR za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o višini 
sofinanciranja programov in področij športa ne smejo spreminjati. 
 



TOČKA  5 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0004/2021 
Datum:   01.04.2021 
 
 
 
K 5. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: Soglasje ustanovitelja k delovni uspešnosti ravnateljev, oziroma 

direktorjev javnih zavodov v Občini Mozirje 
 
PRAVNA PODLAGA: Okrožnica št. 6030-1/2021/33 
 
 
Kratka obrazložitev: 
Sveti javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Mozirje, so pregledali poslovanje in 
uspešnost vodenja zavoda. 
Na tej osnovi so izdelali predlog delovne uspešnosti za ravnatelja, oz. direktorja in ga 
posredovali ustanoviteljici v soglasje. 
 
Občina Mozirje predlaga, da se izda soglasje vsem zavodom v skladu z posameznimi zaprosili 
Svetov zavodov in predlaga naslednje sklepe: 
 

1. Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k delovni uspešnosti ravnatelja 
Glasbene šole Nazarje. 

2. Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice 
Osnovne šole Mozirje. 

3. Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice 
Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda vrtec Mozirje. 

4. Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k delovni uspešnosti direktorice 
Javnega zavoda Lekarna Mozirje. 

5. Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k delovni uspešnosti direktorice 
Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. 

6. Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k delovni uspešnosti direktorice 
Osrednje knjižnice Mozirje. 

 
Opomba: 
JZ ZZD Nazarje in JZ OK Mozirje sta vloge najavila in jih bosta posredovala do 10.4.2021, 
tako, da jih bomo posredovali do seje Občinskega sveta. V kolikor jih do seje občinskega 
sveta Občina Mozirje ne bo prejela, sta predloga sklepov 5 in 6 ne relevantna. 
 

Pripravil: 
Ivo Glušič 

Priloge: 
• Vloge 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0004/2021 
Datum:   01.04.2021 
 
 
 
 
 
K 6. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: SKLEP O VIŠINI DENARNE NAGRADE OBČINE 

MOZIRJE ZA LETO 2021 
 
PRAVNA PODLAGA: 6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin 

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. 
RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) 

 
 
 
Kratka obrazložitev: 
6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji 
grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) določa, da je nagrada 
Občine Mozirje denarna. O višini nagrade odloči občinski svet. 
 
Nagrada Občine Mozirje se podeli društvom ali organizacijam Občine Mozirje za vidne 
dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših 
jubilejih (4. člen odloka). 
 
Navedeno tematiko je na svoji 8. redni seji dne 24.3.2021, obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje in predlagala Občinskemu 
svetu Občine Mozirje, da potrdi denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2021 v neto znesku 
1.250,00 EUR. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2021 v 
neto znesku 1.250,00 EUR. 
 
 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
 
 
 
 
 



TOČKA  7 
  



Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-0004/2021 
Datum:    1.4.2021 
 
 
K 7. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
ZADEVA: Sklep o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2021 
 
PRAVNA PODLAGA: 8. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin 

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 
69/02, 112/04 in 54/10 ), javni razpis objavljen v Savinjskih novicah št. 
6/2018 dne  9.02.2018 

 
PREDLAGATELJ:   Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje 
 
Kratka obrazložitev: 
V skladu z razpisom za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Mozirje, ki je bil 
objavljen v Savinjskih novicah št. 6/2021 dne 12.02.2021 in na spletni strani Občine Mozirje, so 
člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje, pri odpiranju 
predlogov ugotovili, da so na razpis prispeli naslednji predlogi: 
ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 

- Marjan Podrižnik, Lepa Njiva, Mozirje (razlog: skrb za pokopališče, predlagatelj: Čretnik 
Roman) 

- Pavel Goličnik, Šmihel nad Mozirjem (razlog: skrb za okolico, predlagatelj: Roman 
Čretnik) 

- Marko Gostečnik, Brezje 27, Mozirje (razlog: skrb za promocijo zdravja, predlagatelji: 
Urška Reberčnik, Viki Uršnik, Čeplak Poznič)  

ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
- Karitas Mozirje – Šmihel, Savinjska cesta 2, Mozirje (razlog: 30 obletnica skrbi za pomoči 

potrebne,  predlagatelj: Kulturno društvo Jurij Mozirje) 
- Odbojkarski klub Mozirje, Praprotnikova 10, Mozirje (razlog: Promocija profesionalnega 

športa,  predlagatelj: Klemen Skok) 
 
Komisija je vse predloge ocenila kot dobre. V skladu z določili razpisa pa je izbrala tri predloge za 
zlato plaketo s priznanjem in en predlog za denarno nagrado in predlagala naslednji  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se  v skladu z Odlokom o priznanjih Občine 
Mozirje za leto 2021, podeli : 
ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE 
1. Marjan Podrižnik, Lepa Njiva 73, Mozirje  
2. Pavel Goličnik, Šmihel nad Mozirjem 26, Mozirje 
3. Marko Gostečnik, Brezje 27, Mozirje  
DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE 
1. Karitas Mozirje – Šmihel, Savinjska cesta 2, Mozirje 
 
Pripravil: 
Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
Številka: 032-004/2021 
Datum:    1.4.2021 
 
 
K 8. TOČKI  DNEVNEGA REDA  
 
 
ZADEVA: SKLEP O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK 

V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2021 
  
 
PRAVNA PODLAGA: 26. člen Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 – 

UPB, 103/07 in 99/13))  
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Mozirje 
 
Kratka uvodna obrazložitev: 
Zakon o političnih strankah (Ur.l. RS št. 100/05 UPB, 103/07 in 99/13), v 26. členu določa, da 
lokalne skupnosti  v skladu s tem zakonom financirajo stranke. 
 
Razlogi za sprejem sklepa:  
Pristojni organ občine – občinski svet lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na 
zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz 
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.  
 
Predlagamo, da občinski svet potrdi višino financiranja političnih strank v odstotku, kot so 
bile stranke financiranje v letu 2021 in to je v višini 0,4 % primerne porabe. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Predlagana višina financiranja političnih strank bi proračunsko postavko "01019005 Politične 
stranke", za leto 2021 obremenila v višini 10.210,00 EUR. 
 
Predlagamo naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
občini Mozirje za leto 2021, v višini 0,4% primerne porabe, to je 10.210,00 EUR. 
 
Pripravil: 
mag. Ivo Glušič 
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Občina Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje 
 
 
 
Številka: 032-0004/2021 
Datum: 1.4.2021 
 
 
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
 
 
ZADEVA: Otvoritveno poročilo in predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka Javnega 
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje – v likvidaciji 
 
PRAVNA PODLAGA: 416. člen Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, št. 65/09 in 
naslednji, ZGD-1) 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Skladno z določbo 416. člena ZGD-1, po kateri o predlogu poročila o poteku likvidacijskega 
postopka sklepa organ, ki je sprejel sklep o likvidaciji, se Občinskemu svetu Mozirje v potrditev 
in sprejem predlaga otvoritveno poročilo in predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka 
Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje – v likvidaciji, s prilogami. 
 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Občine Mozirje potrdi in sprejme Otvoritveno poročilo in predlog poročila o 
poteku likvidacijskega postopka Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje – v 
likvidaciji, s prilogami. 
 
 
 

Pripravil:                                                                                                  
Ivan Suhoveršnik, župan 
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