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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 5. redne seje 

 
ZAPISNIK 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v torek,  30.7.2019. 
Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje. 

 
 

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

SONJA GLAŽAR - MO Velenje, ANDREJ ERMENC – JPK Mozirje, 
Savinjske novice. 

 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 8 članov občinskega sveta. 
 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mozirje. Predlagatelj dnevnega reda,  župan Občine Mozirje, je zaradi zunanjih 
poročevalcev predlagal, da se vrstni red delovnih točk spremeni tako, da bo najprej na vrsti točka 
katere poročevalec je predstavnik Mestne občine Velenje, nato JPK Mozirje, na kar si sledijo 
ostale točke po predlaganem dnevnem redu. 
 
Tako je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 26.3.2019, 

priloga 
2. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije – prva obravnava, priloga 

(poročevalec: Sonja Glažar, MO Velenje)  
3. Potrditev elaboratov cen izvajanja javnih služb varstva okolja, priloga (poročevalec: Andrej 

Ermenc) 
4. Prodaja zemljišč, oddaja v najem, priloga (poročevalec: Jakob Vačovnik)  
5. Realizacija proračuna Občine Mozirje za obdobje januar- junij 2019 - priloga,  (poročevalec: 

Ivan Suhoveršnik) 
6. Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
7. Sprememba Odloka o turistični taksi v Občini Mozirje,  priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 

lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
9. Soglasje o spremembah in dopolnitvah Statuta JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: Ivo 

Glušič) 
10. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za 

programsko obdobje 2019–2020, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 
11. Predstavitev projekta izgradnje Državne kolesarske povezave R3 skozi občino Mozirje, priloga 

(poročevalec: Ivan Suhoveršnik) 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
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SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
26.3.2019, priloga 
 
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 26.3.2019. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije – prva obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica MO Velenje,  Sonja Glažar: 
S sprejemom novele Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) so se z namenom krepitve 
medobčinskega sodelovanja spremenili pogoji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna za 
sofinanciranje skupnih občinskih uprav, povečalo se je tudi število delovnih področij, s pet na 
skupno enajst.  
Občine Savinjske in Šaleške regije so izrazile interes za ustanovitev organa skupne občinske 
uprave, ki bi izvajale nekatere naloge delovnih področij iz razloga boljše organizacije in izvedbe 
skupnih občinskih nalog ter pridobitve večjega odstotka sofinanciranja teh nalog s strani države. 
Občina je upravičena do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje navedenih nalog v 
višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih 
občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo 
opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene 
pogoje in da se višina sofinanciranja poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki 
jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri 
čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter 
prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.  
Odlok s predlagano vsebino bodo morali sprejeti tudi vsi sveti občin ustanoviteljic: Občina 
Braslovče, Občina Gornji grad, Občina Ljubno ob Savinji, Občina Luče, Občina Mozirje, 
Občina Nazarje, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šoštanj, 
Občina Šmartno ob Paki, Občina Tabor in Občina Vransko. Odlok kot posamični pravni akt 
predstavlja pravno podlage za ustanovitev skupnega občinskega organa. V odloku so 
opredeljeni: ime in sedež organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne 
za delovanje organa skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave bo opravljal 
upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v 
zvezi z zagotavljanjem javnih služb in sicer s področji, ki so določeni v drugem odstavku 26. 
člena Zakona o financiranju občin, podrobnejša opredelitev dejanskih nalog, ki se bodo izvajale 
v organu skupne občinske uprave pa bodo natančneje opredeljena s posameznim dogovorom, 
sklenjenim med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico. 
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Z dogovori bodo torej podrobneje opredeljeni: 
- področja in naloge, ki jih za občino ustanoviteljico opravlja organ skupne občinske 

uprave, 
- način financiranja, 
- medsebojne pravice in obveznosti med občino ustanoviteljico in sedežno občino 

ustanoviteljico, 
- odgovornosti občine ustanoviteljice in zaposlenih v organu skupne občinske uprave in 
- načrtovanje, način dela, poročanje o delu organa skupne občinske uprave. 

Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih 
proračunih glede na obseg dela. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine ustanoviteljice 
se opredeli v dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico 
in sicer v razmerju in upoštevaje število prebivalcev ter obseg dela v posamezni občini 
ustanoviteljici. Osnovna in materialna sredstva za delo, administracijo in prostor javnih 
uslužbencev, zaposlenih v organu skupne občinske uprave, ki delovne naloge opravljajo na 
sedežu občine ustanoviteljice, mora zagotoviti občina ustanoviteljica, na sedežu katere javni 
uslužbenci izvajajo delovne naloge. 
Dejansko izvedene naloge iz posameznega delovnega področja občina ustanoviteljica poravna 
bodisi na podlagi urne postavke bodisi v deležu sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov 
in prispevkov za zaposlene v organu skupne občinske uprave. Urna postavka in ostali stroški 
bodo podrobneje opredeljeni v dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno 
občino ustanoviteljico. Sedežna občina ustanoviteljica občini ustanoviteljici izda mesečne 
zahtevke za dejansko opravljene naloge iz posameznega delovnega področja in zahtevke za 
povračilo sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter druge 
stroške (stroški izobraževanj, usposabljanj, t. i. kilometrine). 
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Iz utripa na terenu je mogoče razbrati, da se občine iz Spodnje Savinjske doline, v ta projekt 

ne bodo vključile, zakaj? 
• Občinska uprava mora pred podpisom sporazuma izvesti natančno kalkulacijo stroškov in 

izbrati optimalen obseg storitev, ki se bodo izvajale preko skupne občinske uprave 
• Področje računovodstva je zelo občutljivo, predvsem zaradi občutljivosti podatkov in 

prezaposlovanja ljudi, ki te naloge v občinah že opravljajo. 
Odg:  

• Ob pripravi osnutka odloka, je bilo tudi v teh občinah v spodnji savinjski dolini, interes 
po koriščenju skupne občinske uprave v Velenju. V tem času pa razmišljajo o svoji 
upravi, morda z navezavo MO Žalec ali MO Celje. Vsekakor bo pred dokončno verzijo 
odloka z njimi soustanoviteljstvo dorečeno. 

• Občina Mozirje že sedaj koristi storitve medobčinske inšpekcije in redarstva ter urejanja 
prostora. Za vse dodatne storitve, pa se bomo odločali na podlagi obstoječih stroškov in 
predvidenih stroškov pri vključitvi v skupni občinski organ. Primer: odvetniške storitve, 
pravne storitve, …  Obseg oziroma nabor storitev bo definiran v sporazumu na podlagi 
tega odloka. 

• Za področje računovodstva, tečejo usklajevanja o ustanovitvi Zgornjesavinjskega 
skupnega občinskega organa s sedežem v Mozirju. 

 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejema Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije – prva obravnava. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 3. točki dnevnega reda 
 
Potrditev elaboratov cen izvajanja javnih služb varstva okolja 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor JPK Mozirje  Andrej Ermenc 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. list RS, št.87/2012, 109/12)  določa metodologijo za oblikovanje cen 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec storitve je dolžan 
občinskemu svetu vsako leto predložiti v potrditev elaborat, katerega sestavine so določene z 
uredbo. V primeru, da obračunska cena presega za več kot 10% potrjeno zadnjo ceno, se mora 
začeti potrjevanje nove predlagane cene (višje ali nižje). 
V razpravo in potrditev se predlagajo naslednji elaborati: 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo  
Izračunan je dvig cene storitve za 9,9% in ni potrebno potrjevanje nove cene. Izračunan je dvig 
cene omrežnine za 0,8% in ni potrebno potrjevanje nove cene. 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode 

Ker je razlika med potrjeno in obračunsko ceno manjša od 10%, ni potrebno potrjevanje nove 
cene. Nova predračunska cena omrežnine za velikost števca DN 20 je 3,9963EUR/mesec, 
potrjena cena znaša 3,9852 EUR/mesec. Razlika 0,3% ne zahteva potrjevanje nove cene. 

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode 

Indeks predračunska/potrjena cena znaša 7,1%. Ker indeks ne odstopa za več kot 10%, ni 
potrebno potrjevanje nižje cene.  
Cena storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
Storitev je nova, nanaša se na komunalne storitve, storitve vzdrževanja infrastrukture, poštne, 
telefonske storitve, kontrole in analize blata. Kalkulacija je oblikovana za vseh pet občin skupaj, 
predračunska cena po kalkulaciji pa znaša 0,3535EUR/m3. Planira se obdelava 172000m3 
odplak. 

- Elaborat o oblikovanju cene  storitev zbiranja komunalnih odpadkov 
Zaradi nabave osnovnih sredstev (novi kontejnerji na zbirnem centru) se planirana cena poveča 
za 2,5-krat, kar pomeni potrjevanje nove cene. Na položnici to pomeni povišanje pri štiričlanski 
družini iz sedanjih 0,0487 EUR na 0,1218 EUR ali za eno osebo iz 0,0122 EUR na 0,0305 EUR. 
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Trenutne cene čiščenja odpadne vode so nizke, kakšna je ocenjena vrednost čiščenja po 

končani gradnji čistilne naprave? 
• Kakšna je učinkovitost čiščenja CČN, koliko je odvoza blata in koliko  le-ta vsebuje vode? 
• Ali je velikost CČN za 6000 dovolj? 
Odg: 

• Ceno čiščenja bo mogoče natančno izračunat po končani gradnji. Takrat bo poznan 
končni znesek in seveda kolikšen delež investicije se nanaša na gradbene objekte, koliko 
na strojno opremo, koliko na elektro opremo, …  Ti elementi so bistveni za določitev 
življenjske dobe in s tem seveda izračuna amortizacije, ki bo eden glavnih stroškov v 
kalkulaciji cene čiščenja. K temu bo potrebno dodati še stroške energije, dela, potrošnega 
materiala, vzdrževanja in zavarovanja. 

• CČN odlično deluje, vsi vzorci so pokazali, da presegamo minimalno predpisane 
normative za odpadno vodo. V izhodnem blatu je le okrog 25% sušine. Z nadgradnjo 
CČN in novim dehidratorjem, se bo procent podvojil, količina bata in strošek odvoza pa 
se bosta v tem obsegu zmanjšala. 
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• Čistilna naprava je grajena za 6000PE, trenutno je nanjo priklopljenih nekaj več kot 
5000PE. Ocenjujemo, da je kapaciteta CČN ustrezna. 

 
Po končani diskusiji so bili sprejeti naslednji 
SKLEPI: 
1. Občinski svet Občine Mozirje potrjuje: 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno 

vodo  
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode 
- Elaboratom o oblikovanju cene zbiranja komunalnih odpadkov 
2. Občinski svet potrjuje ceno infrastrukture komunalnih odpadkov v višini 0,0050 

EUR/kg in uveljavitev nove cene z naslednjim dnem po objavi sklepa o povišanju cene 
v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Sklep so bil sprejeti soglasno. 
 
 
 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Prodaja zemljišč, oddaja v najem 
 
Uvodno obrazložitev je podal Jakob Vačovnik: 
1. Zadeva: PORAVNAVA MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI (Skornšek Jože) 

PREDLAGATELJ: Skornšek Jožef 
Pri gradnji Šmihelske ceste so bile sklenjene pogodbe za pridobitev »pravice graditi«. V pogodbi 
je bilo določeno, da se za poseg na zemljišče in odstranitev žive meje opravi poravnava 
medsebojnih obveznosti. 
Po novelaciji projekta 2017 (pogodba in osnovni projekt sega v leto 2009), so bile s strani 
Direkcije za vode podane zahteve za naknadno vgradnjo zadrževalnikov, pri čemer je gradnja 
predvidena na parceli št. 343/4, ki je v lasti vlagatelja. 
Vlagatelj predlaga, da se poravnava izvede na način, da se za: 

- Zagotovitev pravice graditi zadrževalnika, ponovna postavitev ograje zamenja za 
zemljišče parc. št. 345/3 v izmeri 210m2. Zemljišče v naravi predstavlja z vidika občine 
del opuščene ceste na pokopališče, z vidika predlagatelja pa del funkcionalnega 
zemljišča ob vrtnariji. Z obnovo ceste, se je uredil novi, varnejši prehod za pešce, 
skladno z zahtevami direkcije. 

 
Po krajši diskusiji sta bila sprejeta naslednja  
SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja s poravnavo na način, da se za poseg- 

odstranitev žive meje na parceli 347/13, ki je v lasti vlagatelja in pridobitev »pravice 
graditi« na parceli št. 343/4 k.o. Mozirje, ki je v lasti predlagatelja, izvede prenos 
lastništva zemljišča parc. št. 345/3 k.o. Mozirje, ki je v lasti občine Mozirje na 
vlagatelja. 

2. Stroške upravnih postopkov krije občina. 
Sklepa sta bila sprejeta soglasno 
 
2. Zadeva: ODDAJA ZEMLJIŠČA V UPRAVLJANJE 

PREDLAGATELJ: Ribiška družina Mozirje 
Ribiška družina Mozirje je podala predlog, da se zemljišča (parc. št. 692/43, 692/57, 692/104, 
692/108, 692/111, 692/112, vse k.o. Mozirje), ki v naravi predstavljajo ribnik z brežino in 
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dovozno cesto s parkirišči ob ribiškem domu in so v lasti občine oddajo Ribiški družini v 
upravljanje. 
Navajajo dokumentacijo, ki potrjuje, da je Ribiška družina ribnik in infrastrukturo zgradila in 
imela v upravljanju že od leta 1975. 
Občina je lastništvo pridobila ob denacionalizaciji. 
Glede na dejstvo, da je občina Mozirje v načrt razpolaganja s premoženjem vključila zemljišča 
ob ribniku (lokacija bar GAMS), je bil s potencialnim investitorjem organiziran sestanek, na 
katerem so se uskladili tako interesi občine, interesi vlagatelja, kot tudi interesi Ribiške družine 
Mozirje.  
Ribiška družina se v zameno za oddajo zemljišč v upravljanje zavezuje zgledno vzdrževati 
prostor kot tudi brezplačno izvajati vse naloge, ki jih ima občina pri posegih oz. investicijah na 
brežinah vodotokov (odlovi rib). 
Odbor za gospodarske dejavnosti je zadevo obravnaval in opozoril na nujnost prostega prehoda 
okoli ribnika ter prepoved oddaje najema drugi pravni osebi. 
 
Po krajši diskusiji je bil sprejet naslednji  
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja z oddajo zemljišč parc. št. 692/43, 692/57, 692/104, 
692/108, 692/111, 692/112, vse k.o. Mozirje, v upravljanje Ribiški družini Mozirje v 
zameno za brezplačno opravljanje nalog, za katere je pri posegih v vodotoke pristojna 
krajevna Ribiška družina in je investitor Občina Mozirje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
3. Zadeva: PRODAJA ZEMLJIŠČA 
PREDLAGATELJ: Marko Janko, Na trgu 51, 3330 Mozirje 
                                 Saša Bitenc, Bevkova ulica 12, 3310 Žalec 
Vlagatelja sta zainteresirana za nakup parcele št.776/6 k.o. Mozirje. 
Vlogo za odkup sta vlagatelja podala že v avgustu leta 2018, vendar je bila točka prodaje 
zemljišč  umaknjena z dnevnega reda občinskega sveta. 
V vlogi vlagatelja navajata, da imata interes zgraditi hišo pri čemer bi ohranila maksimalno 
število dreves tako, da bo vzhodno naselje  obvarovano vetra, ob strugi pa se ohrani koridor za 
razlivanje vode v primerih katastrofalnih poplav. Podrobne pogoje v vsakem primeru predpiše 
Direkcija za vode in so sestavni del gradbenega dovoljenja. 
Sosednja parcela je bila prodana za 40 EUR/m2 (cenitvena cena in je zajemala tudi predmetno 
zemljišče). 
Če se odmeri razlivni koridor je približna velikost zemljišča 800m2. 
Zadevo je obravnaval odbor za gospodarske dejavnosti, kjer je bil izpostavljen pomen gozda 
glede vedute in varovanja pred vetrom. Večinsko mnenje odbora je bilo, da se glede na status 
zemljišča, ki je namenjeno gradnji, zemljišče proda in omogoča mladim družinam gradnja. 
Odbor je  bil mnenja, da se zemljišče v celoti proda. Pogoje glede varovanja določajo pristojni 
soglasodajalci. 
Predstavljen je bil dopis z 82 podpisi krajanov, ki predlaga, da se obravnavana parcela ne nameni 
pozidavi, ampak ostane borov gozd. Svet se je seznanil tudi z dopisom mag. Boruta Repšeta, ki 
predlaga, da se ta tačka umakne iz dnevnega reda. 
 
Diskusija: 
V živahni diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Postopek prodaje naj bo objavljen tudi v lokalnih medijih (SN,…). Stroške je dolžan plačat 

kupec (ne predlagatelj). 
• Glede na dejstva, da svet ni v popolnem številu, bi bilo smiselno to tematiko obravnavat 

naslednjič. 
• OPN je bil sprejet v skladu s predpisano zakonodajo. Bila je javna razgrnitev. Nosilci 

urejanja prostora so podali svoja pozitivna mnenje, tudi na to zemljišče, ki je predmet te 
diskusije. Nato je občinski svet sprejel OPN, ki je sedaj v veljavi. Na tej zakonski osnovi je 
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prav na tem območju že bilo odprodano cca 2/3 zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Torej so 
stvari jasne in ni racionalnih razlogov, da bi o tem odločali enkrat v prihodnost. Vsak kdor 
pa gradi, pa želi dokumentacijo urediti čimprej. 

 
Glede na podan predlog, da se o tej tematiki ne odloči na 5. redni seji sveta, je bil sprejet 
naslednji  
SKLEP: 
Občinski sveto Občine Mozirje tematiko prodaje zemljišča parc. št. 776/6  k.o. Mozirje 
umika iz dnevnega reda. 
Za: 3 glasovi 
Proti: 5 glasov 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po izčrpni diskusiji je bil sprejet naslednji 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 776/6  k.o. Mozirje v  
izmeri 1090 m2 po izklicni ceni 40 EUR/m2. Stroške upravnih postopkov krije kupec.  
Za: 5 glasov 
Proti: 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Realizacija proračuna Občine Mozirje za obdobje januar- junij 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: 
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) in 14. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo sl. Obč. , 
št. 58/2018), je župan občine podal poročilo o izvrševanju proračuna z naslednjimi poudarki:  
- Prihodki so bili realizirani v višini 1.624.099,58 EUR in glede na sprejeti proračun so bili 

realizirani 43,0%. 
- Odhodki so bili realizirani v višini 1.711.714,19 EUR in glede na sprejeti proračun so bili 

realizirani 46,8%. 
- Stanje dolga do dobaviteljev: zapadlo: 53.910,12 EUR in nezapadlo: 301.893,58 EUR 
- Stanje dolgoročnih kreditov: 1.728.238,29 EUR 
Predlog potrebnih ukrepov 
- Župan v okviru pooblastil v drugem polletju prerazporedi proračunska sredstva znotraj 

neposrednega proračunskega uporabnika. 
- V drugem polletju je potrebno izdelati zahtevek za sofinanciranje TIC-a. Potrebna je 

realizacija CČN 2-faza in izdelati zahtevek za sofinanciranje. 
- Potrebno je oceniti realnost prihodkov iz naslova prodaje premoženja in komunalnih 

prispevkov in na tej osnovi predlagati rebalans proračuna za leto 2019. 
Polletno poročilo je obravnaval Odbor za javne finance Občine Mozirje in sklenil naslednje: 
- Odbor za javne finance Občine Mozirje, občinski upravi predlaga aktivnosti, da se spor med 

Občino Nazarje in Esotechom rešuje direktno med strankama v sporu. 
- Odbor za javne finance Občine Mozirje predlaga, da se izdela ocena v prvem polletju 

izpadlih prihodkov predvsem iz naslova komunalnih prispevkov in prodaje premoženja in 
na tej osnovi predlaga rebalans proračuna do konca leta 2019. 

- Odbor za javne finance Občine Mozirje zadolžuje občinsko upravo, da proračun izvršuje 
tako, da bo dosežen enak presežek prihodkov nad odhodki, kot je bilo planirano v sprejetem 
proračunu za leto 2019. 

 



8 
 

 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- V proračunu je zagotovljen denar za izgradnjo TIC-a, kje je zagotovljen denar za njegovo 

delovanje? 
- Komisija je oblikovala razpis in izbrala izvajalca v TIC-u. Kakšen je sedaj mesečni strošek 

delovanja? 
- Kakšne naloge in kdo daje te naloge izvajalcem v TIC-u?  Kdo  jih nadzira? So že podali 

kakšno poročilo? 
Odg: Cena delovanja TIC-a je 3000 EUR/mesečno. Delo v TIC-u se je pričelo aprila 2019. 
Obseg del je bil definiran pri razpisu. Predlaga se, da se na naslednjo sejo v jeseni povabi 
izvajalca na sejo sveta s kratkim poročilom. Zaželjeni so predlogi. V jeseni računamo na 
rebalans proračuna za leto 2019, kjer bo ustrezno med drugim tudi ustrezno umeščena postavka 
za delovanje TIC-a 
- V kateri fazi je postopek OPPN Jager? Komunalnega prispevka iz tega naslova ni, verjetno 

ga tudi ne bo. 
 
Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in Ljubija 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
Na Geodetsko upravo Republike Slovenije, Območno enoto Mozirje, je ŠPAR naslovil vlogo 
za izdajo hišne številke, za nov objekt, ki je na lokaciji bivše ZKZ Mozirje z naslovom Cesta na 
Lepo Njivo 4, Mozirje. 
Geodetska uprava RS je ugotovila, da meja med naseljema Ljubija in Mozirje v tem delu poteka 
po sredini parcele, tako da je bivši objekt bil v naselju Mozirje, nov objekt, pa je postavljen na 
severno stran iste parcele, ta pa že leži v območju naselja Ljubija. 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna enota Mozirje predlaga, da se v tem delu meja 
med naseljema Mozirje in Ljubija pomakne na rob parcele ŠPAR, na tako imenovani “nemški 
grabn” in nadaljuje ob cesti na Lepo Njivo, tako da se zajame še zazidljivo zemljišče ob 
veterinarski postaji. 
Ta sprememba ne vpliva na naslove obstoječih hišnih številk. Odlok prav tako  nima kakršnih 
koli finančnih posledic za občane ali občinski proračun. 
 
Glede na navedeno se predlaga, da se predlog Odloka o spremembi območja naselij Mozirje in 
Ljubija, v skladu z 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje, sprejme po hitrem 
postopku za sprejem odlokov, pri katerem ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila 
v rednem postopku sprejemanja odloka. 
 
Po kratki diskusiji je bi sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o spremembi območja naselij Mozirje in 
Ljubija v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Spremembo odloka o turistični taksi v Občini Mozirje 
Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik: 
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V letu 2019 je na območju gozdne šole v Lokah zaživel kamp. Upravljalec kampa se je na 
Občino Mozirje naslovil prošnjo za znižanje turistične takse ta turiste, ki prenočujejo v kampih 
tako, kot imajo to opredeljeno v svojih odlokih tudi ostale občine. 
Odbor za negospodarske dejavnosti je o zadevi razpravljal in sprejel sklep, da se omenjeni odlok 
v 4. členu popravi tako, da se doda pri oprostitvah še ena alineja: - osebe, ki prenočujejo v 
kampih. 
Na tej osnovi je občinska uprava pripravila Spremembo odloka o turistični taksi v Občini 
Mozirje. 
Glede na navedeno se predlaga, da se predlog Spremembe  odloka o turistični taksi v Občini 
Mozirje, v skladu z 75. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mozirje, sprejme po hitrem 
postopku za sprejem odlokov, pri katerem ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila 
v rednem postopku sprejemanja odloka. 
 
Diskusija: 
V diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
- Ta popravek je vsebinsko potreben, kajti že lansko leto so bila mnenja, da je to možnost 

znižanja turistične takse za kampe potrebno predvidet. 
 
Po kratki diskusiji je bi sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Spremembo odloka o turistični taksi v Občini 
Mozirje v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 
lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
Na 22. redni seji Občinskega sveta občine Mozirje, dne 6.11.2018, je Občinski Svet Občine 
Mozirje sprejel  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za 
lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, ki je bil objavljen v Ur. listu RS št.72/2018.  
V 3. členu omenjenega odloka, so naštete občine, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost. Ker 
je pomotoma iz navedenega člena izpadla Rečica ob Savinji, se predlaga, da se prvi odstavek 3. 
člena odloka ustrezno popravi tako, da se doda Rečica ob Savinji in se pravilno glasi: 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju občin Mozirje, Nazarje, 
Ljubno, Luče in Solčava in Rečica ob Savinji.  
 
Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline, v 
predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Soglasje o spremembah in dopolnitvah Statuta JZ Lekarna Mozirje 
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Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
JZ Lekarna Mozirje je na podlagi določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Mozirje, 
zaprosila za soglasje k spremembam statuta, ki jih je sprejel Svet JZ Lekarna Mozirje. 
Odbor za negospodarske dejavnosti na vsebino ni imel pripomb, predlagal pa je, da se 4. člen 
jezikovno nekoliko pravopisno izboljša tako kot je podan v predlogu. 
 
Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta JZ 
Lekarna Mozirje. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje 
za programsko obdobje 2018–2020 
 
Uvodno poročilo je podal mag. Ivo Glušič: 
Podpora ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja je dovoljena samo ob 
ustrezni občinski pravni podlagi za posamezna programska obdobja. Na predlagan predlog 
pravilnika je Občina Mozirje prejela soglasje ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za finance. 
V predlogu pravilnika so opredeljeni le tisti kmetijski ukrepi, za katera so zagotovljena sredstva 
v proračunu občine. 
Po sprejetju pravilnika na občinskem svetu, ga je potrebno  poslati v vednost Ministrstvu za 
kmetijstvo. 
 
Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za programsko obdobje 2018–2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Predstavitev projekta izgradnje Državne kolesarske povezave R3 skozi občino Mozirje 

Uvodno poročilo je podal Ivan Suhoveršnik: 
Direkcija RS za infrastrukturo izvaja v sodelovanju z občinami projekt izgradnje Državne 
kolesarske povezave R3 od Občine Dobrna do Občine Nazarje. Potek trase je bil določen z 
projektno nalogo Direkcije RS za infrastrukturo in izdelan ter recenziran Idejni projekt za 
omenjeno traso. Vsi prizadeti lastniki na omenjeni trasi so bili dne 25.10.2017 vabljeni v sejno 
dvorano Mestne občine Velenje na predstavitev poteka trase.  
Trasa kolesarske povezave na podlagi IDP skozi občino Mozirje poteka kot novogradnja od vrha 
Gorenjskega klanca proti Soteski, nato zavije desno proti naselju Preseka mimo 
transformatorske postaje Elektra Celje in se priključi na obstoječo občinsko cesto. Od tu poteka 
po obstoječi cesti in prečka državno cesto pri avtobusni postaji v Preseki. Od tu poteka skozi 
novo predvideno brv čez Savinjo na drugo stran v Loke. Tu se potem priključi spet na lokalne 
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občinske ceste in poteka skozi Loke do Hotela Benda in potem levo po makadamski cesti do 
občine Nazarje. 

Po končani izdelavi IDP DKP R3 je Direkcija RS za infrastrukturo naročila izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in občine zaprosila za pomoč pri pridobitvi 
soglasij in služnostnih pogodb od prizadetih lastnikov. 

Občina je stopila v stik z nekaterimi prizadetimi lastnik, ki pa se v večini niso strinjali s potekom 
trase. Občina je nato v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo in projektantom trase iskala 
nove možne trase poteka kolesarske povezave in sicer od Gorenjskega klanca do naselja Loke. 

V prilogi vam predstavljano osnovno traso iz idejnega projekta in še dve alternativni trasi. 

Osnovna trasa in predlog št. 2 sta po težavnosti in ekonomičnosti primerljivi, medtem ko pa je 
trasa ob regionalni cesti skozi novo predvideno krožišče v Soteski zaradi težavnosti terena težje 
izvedljiva in bistveno dražja. 

Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 

 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Marko Presečnik: 
• Odpraviti nepravilnosti: pri KD: napušč, kamni, prometni znaki; Most pred cerkvijo: deske, 

podkonstrukcija, kocke, fuge, …, pločnik Loke: katastrofa,…, voda izpod rožnika: ni rešeno, 
»ležeči policaj« ne reši ničesar, voda se preusmerja v trg, …  

 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
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