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Občinski svet Občine Mozirje                                                                                                                                         Zapisnik 2. redne seje 

 
 
 

ZAPISNIK 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v petek,  21.12.2018. 

Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje. 
 
 

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

Savinjske novice. 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri.  
 
Navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 
 
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 2. redne seje Občinskega 
sveta Občine Mozirje.  
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 3.12.2018, 
priloga 

2. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2019 – druga obravnava, priloga (poročevalec: Ivan 
Suhoveršnik,  mag. Ivo Glušič) 

3. Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju oskrbe iz 
Šaleškega vodovoda za leto 2019, priloga (poročevalec: Jaka Vačovnik) 

4. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2019, priloga 
(poročevalec: mag. Ivo Glušič) 

5. Imenovanje podžupana Občine Mozirje – seznanitev, (poročevalec: župan Ivan Suhoveršnik) 
6. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
 
SKLEP: 
Občinski svet sprejme dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 
3.12.2018, priloga 
 
Kratek pregled zapisnikov je navzočim podal mag. Ivo Glušič.  
Na zapisnika ni bilo pripomb. 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Mozirje z dne, 3.12.2018. 
Sklep je bil sprejet soglasno.  
 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2019 – druga obravnava 
 
Uvodno obrazložitev je podal župa Ivan Suhoveršnik: 
Predstavil je okvirje proračuna za leto 2019 s poudarkom na spremembah med prvim in drugim 
branjem: 
Odlok: Dopolnjena je preambula in 11. člen odloka, ki dovoljuje zadolževanje pri proračunu RS 
za financiranje občinskih investicij v letu 2019 v višini in pod pogoji, ki jih je določila vlada 
RS.  
Prihodki: Na podlagi navodil MF (nov izračun primerne porabe) in realizacije za mesece januar 
- oktober leta 2018, so nekoliko korigirani prihodki in sicer v višini +146.284 EUR. 
Odhodki, pa so glede na priporočila v razpravah v prvem branju in na podlagi natančneje 
definiranih odhodkih spremenjeni v enakem skupnem in se nanašajo predvsem na skupno CČN, 
obnovo igrišč, obnovo zaščitnih ograj, menjavo svetilk javne razsvetljave in obnovo kulturnega 
doma. Povečana so tudi sredstva za humanitarne namene. 
 
V nadaljevanju so svoja stališča podali še odbori pri občinskem svetu in sicer:  
Odbor za gospodarstvo: Izrazil je potrebo po večji transparentnosti sredstev za vzdrževanje cest, 
zlasti pluženja, ter izrazil potrebo po pešpoti iz Preseke do Mozirja. Podprl je projekte 
sofinancirane iz kohezijskega sklada (CČN in kanalizacija). V nadaljevanju je opozoril na 
nedorečenost investicije v ZD Nazarje in Kulturni dom v Mozirju. 
Odbor za negospodarstvo: Izrazil je zadovoljstvo nad tekočim poravnavanjem obveznosti do 
zavodov. Opozoril pa je na potrebo po izboljšanju prevozov otrok v šolo (prezgodaj), na potrebo 
po sofinanciranju ZD Nazarje in pridobitvi najboljšega upravljalca TIC-a v Mozirju.  
Statutarno pravna komisija: Odlok je pregledala v formalnem smislu in ga predlagala v sprejem. 
Odbor za javne finance: Predlagal je naslednje: župana naj na koordinaciji županov 
Zgornjesavinjskih občin dogovori predmet investicije v ZD Nazarje in skupno zgornjo še 
sprejemljivo vrednost investicije skupaj z opremo. Občinska uprava naj pregleda proračun s 
ciljem, da v spomladanskem času leta 2019 predlaga rebalans proračuna, z možnostjo 
financiranja gradnje ZD Nazarje in pokrivanja izgube ZD Nazarje. Občinskemu svetu Občine 
Mozirje, pa odbor predlaga, da sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2019 - druga 
obravnava v predlagani obliki in vsebini. 
 
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2019 - 
druga obravnava, v predlagani obliki in vsebini. 
Sklep je bil  sprejet soglasno. 
 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Subvencioniranje cene omrežnine na dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju oskrbe iz 
Šaleškega vodovoda za leto 2019 
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Uvodno obrazložitev je podal Jaka Vačovnik: 
Na delu območja Lepe Njive (Mostnar z okolico) izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo 
Komunalno podjetje Velenje. Na vodovod je trenutno vezanih 39 uporabnikov iz občine 
Mozirje. 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v nadaljevanju Uredba), določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb varstva okolja. Z uveljavitvijo Uredbe se 
je pristojnost za sprejemanje in nadzor nad cenami prenesla na lokalno skupnost oziroma 
pristojne občinske organe. V primeru odstopanja cene za več kot 10% je potrebno potrjevanje 
nove cene. Za leto 2019 se cena ne spreminja. 
Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne 
pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo 
iz proračuna občine. 
Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., je na podlagi uredbe sprejel sklep, da 
za leto 2019 cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so trenutno v 
veljavi, ostanejo nespremenjene, kar pomeni subvencionirane. 
Zaradi poenotenja cen storitve do vseh uporabnikov, je Komunala Velenje pozvala Občino 
Mozirje, da odloči o zadevi glede morebitnega subvencioniranja cene že za leto 2016, 2017 in 
2018. Občinski svet Občine Mozirje je subvencioniranje cene v preteklih letih potrdil in s tem 
izenačil cene uporabnikov šaleškega vodovoda, ki so občani Občine Mozirje s ceno uporabnikov 
iz sosednjih občin. 
V primeru, da so cene uporabnikov izenačene tudi za leto 2019, mora skladno z uredbo 
subvencijo potrditi Občinski svet občine Mozirje. 
 
Diskusija: 
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: 
• Občina Velenje ima vodovod tudi iz Ljubije. Kaj ima Občina Mozirje od tega? 

o Voda je javno dobro. Občina Mozirje ima možnost priključitve na ta vodovod (mora 
pa zgraditi vodarno, ker je ta voda surova) 

• Tematiko je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo Občine Mozirje. Izrazil je mnenje, da 
občinski svet sprejme sklep o subvencioniranju cene omrežnine. 

 
Po končani diskusiji so bili sprejeti naslednji 
SKLEPI: 
Občinski svet Občine Mozirje se strinja s subvencioniranjem omrežnine pri oskrbi s 
pitno vodo  za  uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v  upravljanju 
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod. Subvencija za 
leto 2019 znaša 1.684 EUR/leto (brez DDV). 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal  mag. Ivo Glušič : 
Lokalne skupnosti  v skladu s tem zakonom financirajo stranke. 
Pristojni organ občine – občinski svet lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na 
zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz 
izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
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predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in 
zakonskih nalog.  
Predlagamo, da občinski svet potrdi višino financiranja političnih strank v odstotku, kot so bile 
stranke financirane v letu 2018 in to je v višini 0,4 % primerne porabe. 
Predlagana višina financiranja političnih strank bi proračunsko postavko "01019005 Politične 
stranke", za leto 2019 obremenila v višini 10.210,00 EUR. 
 
Diskusija: 
Poudarjeno je bilo naslednje: 
- Ali je mogoče financirati tudi Listo prihodnosti? 

o Lista prihodnosti ne izpolnjuje pogoja iz 10. člena Zakona o političnih strankah, 
ki določa, da morajo biti stranke vpisane v register. 

 
Po razpravi je bil sprejet naslednji : 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mozirje sprejme Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
Občini Mozirje za leto 2019, v višini 0,4% primerne porabe, to je 10.210,00 EUR. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Imenovanje podžupana Občine Mozirje 
 
V skladu z 25. členom Statuta Občine Mozirje, je župan Ivan Suhoveršnik za podžupana 
imenoval   Jožefa Jelena. 
 
Posebnega sklepa k tej točki ni bilo. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Liljana Rakun: 
Spletna stran Občine Mozirje je obupna. Popraviti. 
Kdo imenuje komisije (za šport, kulturo, …) 
- Odg.: Komisije imenuje Župan. 
Goličnik Boštjan: 
SLS je postavila 28 aktualnih vprašanj. Kdaj bodo odgovori 
- Odg.: Odgovori so pripravljeni in bodo poslani povratno elektronsko na prejet naslov. 
Kako je Občina zagotovila lastna sredstva (100.000 EUR) za plaz pokopališče). 
- Odg.: Del sredstev je v proračunu za leto 2018, DDV mora občina plačati, vendar dobi 

vrnjenega, del pa bo poravnan v letu 2019. 
Urška Car:  
Kaj je s pravilnikom o subvencijah na področju kmetijstva? 
- Odg.: Osnutek je pripravljen. Pridobiti je potrebno soglasje MK, ki pa je bilo negativno s 

priporočilom: »Rad bi vas opozoril, da če se boste odločili za vse predlagane ukrepe, boste 
morali predvideti tudi proračun za vse ukrepe, kar bo po vsej verjetno vodilo v veliko 
razdrobljenost sredstev. S tega vidika bi bilo bolje, da izberete tiste ukrepe, ki so za vašo 
občino prednostnega pomena, in jih opredelite v predlogu pravilnika.« Tematiko bomo 
najprej temeljito proučili na Odboru za gospodarstvo Občine Mozirje. 
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Mag. Borut Repše: 
TIC je v izvedbi. Kako bo z njegovim delovanjem? Predlagam komisijo, za oblikovanje 
razpisnih pogojev pred razpisom. 
- Odg.: Občina načrtuje razpis za upravljalca. 
Alenka Brezovnik: 
Na temo delovanja TIC-a bi bilo mogoče smiselno razmisliti o novem TKŠM. 
Sicer pa je potrebno v čim krajšem času obnoviti informativne table, označbe pešpoti, vstopne 
in izstopne točke,….. 
Ivan Čopar: 
Delovanje TIC-a v kakršnikoli obliki, se je v preteklosti pokazala problematična, predvsem iz 
razloga, ker končne destinacije niso pripravljene ničesar sofinancirati. Primer agencija VAS. 
Mag. Damjan Kocjanc: 
Pri delovanju TIC-a je potrebno stvari pogledati v celoti, mislim na stroške ljudi, vzdrževanje 
objekta, in tekoče stroške kot so voda elektrika, … 
Kar pa zadeva pešpoti, dajem pobudo za vzpostavitev pešpoti (tudi za kolesa) med Preseko in 
Mozirjem. Pot je potrebna, ker je regionalka izredno nevarna. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisal :              ŽUPAN OBČINE MOZIRJE 
mag. Ivo GLUŠIČ       Ivan SUHOVERŠNIK 
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From: Marko <marko.presecnik@gmail.com>  
Sent: Wednesday, December 26, 2018 9:22 AM 
To: Občina Mozirje <obcina@mozirje.si> 
Subject: Plaz pokopališče 
 
Glede na to, da me v petek ni bilo na občinski svet (z razlogom) in je bilo pojasnilo za 
postavko v proračunu glede plazu na pokopališču po moje neprimerno, vam postavljam 
sledeče tolmačenje mojega videnja in želim da se na to tolmačenje odgovori na naslednji seji 
občinskega sveta :  
V obvestilu o izboru izvajalca za plaz pokopališče piše : 
"Naročnik je sredstva zagotovil na proračunski postavki 15049000, konto 420500, v višini 
20.00 EUR.", naročnik je s sklepom zagotovil dodatna sredstva v višini 80.000 EUR, tako da 
občinska sredstva obsegajo 100.000,00 EUR z DDV. 
Vrednost naročila je okroglo 240.000,00 EUR brez DDV. 
Ker iz pogodbe ni razvidno koliko znašajo dodatna dela, bom vzel projektantsko oceno, ki 
znaša za dodatna dela 55.000,00 EUR brez DDV. 
Izračun stroška občine : 
Naročilo brez dodatnih del in brez DDV : 185.000,00 EUR 
Od tega država ne prizna cca 10% (cca 10% so za državo neopravičeni stroški kot so nadzor in 
projektiranje) : 18.500,00 EUR 
Strošek občine : 
18.500,00 + 55.000,00 + 56.000,00 (DDV) = 129.500,00 EUR 
To je moj hitri izračun, ki popolnoma ne drži, ker nimam ponudbenega predračuna. 
 
In za konec še vprašanja za občinski svet: 
Kdaj in zakaj brez vednosti občinskega sveta je občina izdala sklep o zagotovitvi dodatnih 
sredstev v višini 80.000,00 EUR ? 
Sanacijo plazov 100% financira MOP (seveda brez DDV). V primeru plazu na pokopališču, je 
bila predračunska vrednost 240.000 EUR, od tega se je za cca 50.000 EUR stroškov nanašalo 
na pokopališče, za kar je bilo zagotovljeno v proračunu za  letu 2018 le 20.000 EUR, v letu 
2019 pa bo 30.000 EUR. Strošek DDVja na celotno vrednost je prav tako cca 50.000 EUR, ki 
pa je poračunljiv, in ga je treba v tem primeru zagotavljat le likvidnostno. Ker mora naročnik v 
procesu javnega naročanja izkazat zaključeno finančno konstrukcijo vključno z DDVjem,  je 
občina Mozirje to storila z navedenim sklepom. 
Po kakšnih pooblastilih župan odloča o predsedniku nadzornega sveta ? 
Predsednika Nadzornega sveta izvolijo člani NO izmed sebe.  
 
Marko Presečnik 
 
From: Marko <marko.presecnik@gmail.com>  
Sent: Tuesday, December 25, 2018 5:50 AM 
To: Občina Mozirje <obcina@mozirje.si> 
Subject: Re: Vprašanja SLS 
 
Pozdravljeni. 
Ta vprašanja so bila namenjena kot pisna oblika vprašanj za občinski svet in se naj le tako tudi 
vodijo. 
Vprašanja za občinski svet so lahko ustna ali pisna, na njih pa se mora odgovoriti na redni seji 
občinskega sveta ali pa na naslednji, če je treba več časa za odgovore. 
Ta vprašanja in odgovori naj bodo sestavni del gradiva za naslednji občinski svet. 
 
Lepe praznike 
 
 

mailto:marko.presecnik@gmail.com
mailto:obcina@mozirje.si
mailto:marko.presecnik@gmail.com
mailto:obcina@mozirje.si
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V pon., 24. dec. 2018 ob 09:13 je oseba Občina Mozirje <obcina@mozirje.si> napisala: 
Dober dan. 
Odgovori na vprašanja v prilogi. 
Prijetne praznične dni, 
Občina Mozirje 
 

OBČINA MOZIRJE 
OBČINSKA UPRAVA 
 
Vprašanja in pobude svetnikov in liste SLS : 

1. Čistilna naprava 
- Ali so stanovalci Lok seznanjeni s povečanjem prometa skozi naselje zaradi 

podjetja za predelavo mlečnih izdelkov ob čistilni napravi ? 
- V prostorskem planu se določijo zemljišča za gradnjo, kar vključuje tudi dostopne 

poti in ostalo infrastrukturo (soglasja nosilcev urejanja prostora) 
- Ali je obstoječa cesta primerna za obremenitve, ki bodo nastale zaradi novega 

podjetja ? 
- Zgrajen je bil nov odsek ceste do ČN, da se v čimvečji meri izogne promet skozi 

naselje. Cesta je enakim obremenitvam podvržena sedaj (smetarji, pobiralci mleka 
). 

- Ali je preverjeno nemoteno delovanje čistilne naprave glede na to, da bodo pri 
predelavi mleka nastale industrijske odpadne vode in ne komunalne ?  

- Čiščenje odpadnih vod se rešuje v sklopu pridobivanja projektne dokumentacije 
2. Praprotnikova cesta 

- Ali so stanovalci Praprotnikove ulice seznanjeni s projektom obnove ceste in 
parkirišč ? 

- Zadeva se aktivno vodi, da se določi višina upravičenih stroškov. Ko bo zadeva 
znana, se pridobi PGD v skladu s predpisom. (seznanitev s projektom) 

3. Zakaj smo skoraj edina občina v regiji, ki nima razpisov za kmetijstvo, nepovratnih 
sredstev za sofinanciranje nakupa kmetijskih strojev ? 
Za tovrstne namene in investicije obstajajo primernejši razpisi. Vsako leto se nekaj 
kmetij iz našega območja prijavi na razpis MK, po naših informacijah tudi uspešno. 
(http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/).  
Za razpis občine, za dodeljevanje sredstev na področju kmetijstva, pa sta potrebna 
vsaj dva pogoja in sicer:  
• od MK potrjena shema podeljevanja pomoči občine in  
• seveda  ustrezno opredeljena  postavka v proračunu Občine. 
Oba dokumenta sprejema občinski svet. 

4. Zakaj bomo zopet izdelovali projektno dokumentacijo za vodovod (Letošč), če je bila 
komplet projektna dokumentacija že izdelana in plačana pred cca 7 leti ? 
Izdelana je bila idejna zasnova (pridobitev služnosti).  

5. Zakaj je kanalizacijski sistem za spodnje Loke izveden z uporabo črpališča ? 
Stvar projektanta VIZURA- Matko Franc (višinski rob glede na padec), poleg tega se 
uredi odsek ceste, kjer bo kanalizacija (upravičen strošek) 

6. Zakaj in kje je vodovod Loke prioriteta občine, če vemo, da je v naseljih izven Mozirja 
dosti večja problematika z vodovodom ? 

mailto:obcina@mozirje.si
http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/
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Problematika izven Mozirja se rešuje z projektom Letošč. Obstaja realen problem 
»navideznih prikazov« oskrbe pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, pozneje se 
problem prevali na Občino. Prioritete določa JP Komunala glede na izgube in št. 
defektov oz. stanje vodovoda 

7. Kdaj bo občina Mozirje izdelala srednjeročni in dolgoročni plan ureditve in 
naseljenosti Mozirja in okoliša ? 
Urejanje naselja se določa s prostorskimi akti OPN, OPPN, ki so javni dokumenti in pri 
tem lahko sodelujejo vsi občani (predpisan potek nastajanja in sprejemanja). 

8. Zakaj se občina ne poveže z biotehniško fakulteto in povabi študente krajinske 
arhitekture, da izdelajo strokovno nalogo dolgoročne ureditve našega kraja  in okolice? 
 Strategija razvoja občine je opisana v strateškem delu OPN Mozirje. Kar se tiče ureditve 
trškega jedra Mozirje je bila v sodelovanju z Višjo strokovno šolo iz Velenja pod 
mentorstvom arhitekta Petra Lojen dne 5.7.2017 organizirana razstava in predstavitev posebne 
strokovne podlage »UREDITVENI NAČRT TRŠKO JEDRO MOZIRJE« in javnost je bila o tem 
obveščena. 

9. Zakaj nimamo in kdaj bomo imeli izdelan plan in popis vseh vodovodnih, 
kanalizacijskih in cestnih odsekov, da bi lahko opredelili prioritete in po le teh v 
prihodnje urejali okolje ? 
Popisi so narejeni s popisom infrastrukture. Prioritete določa JP Komunala (vodovodi, 
kanalizacije). Ceste se urejajo glede na realne potrebe (rekonstrukcije,obnove), 
modernizacije (asfaltiranje) se izvaja glede na vloge občanov, soglasja in pripravljenost 
za sofinaciranje, ker je tako učinek večji.  

10. Kdaj bomo imeli plan investicij za nadaljnjih 5 let ? 
Plan investicij je določen s proračunom in vezan na pridobivanje sredstev. Še tako 
občina težko pokriva neupravičene stroške pri projektih. 

11. Ali obstaja spisek vseh nepremičnin, za katera občina plačuje najemnino ? Po našem 
mnenju imamo dosti preveč razpršeno izvajanje društvenih dejavnosti in prostorov. 
Nujna bi bila prevetritev vseh najemnin ter združevanje. 
Zaselki imajo društvene prostore vezane na čim bližnjo lokacijo (OŠ Šmihel, OŠ Lepa 
Njiva) V Mozirju pa je KD, Praprotnikova in kaplanija za muzej, ki se planira prestavitev 
ob izgradnji prizidka k KD. Menimo, da je prav, da se društva podpirajo v čimvečji 
meri, predvsem pa da funkcionirajo. 

12. Kdaj bodo imela okoliška naselja urejene ekološke otoke ? 
Ukinjajo se skupne zbiralnice mešanih odpadkov. Načrtuje se nadomestitev le-teh z 
pobiranje od vrat do vrat. Na EO bo tako še kanta za steklo in papir in bo locirana na 
obstoječih otokih.  

13. Zakaj se držimo projekta kolesarske steze, ki zajema nov most čez Savinjo, če bi lahko 
kolesarsko stezo združili s peš potjo in tako povezali Preseko, Gneč in Sotesko  z 
Mozirjem ter pripeljali kolesarje do našega kraja ? 
Regionalna kolesarska iz smeri Šaleške je planirana iz preseke v Loke preko mostu. 
Menimo, da je nova povezava preko Savinje še kako razvojno naravnana (turizem-
Preseka, Gozdna šola, Loke), še posebej dobrodošla, če je financirana tudi z EU 
sredstvi. 

14. Zakaj smo edina občina v Zg. Savinjski dolini, ki na nobeni seji sveta še ni obravnavala 
problematike ZD Nazarje ? 
Problematika se je že večkrat obravnavala (prestavitev sedeža in opozorila na 
posledice) in se še bo, ko bomo dobili DIIP in okvirno (dokončno) znana višina 
investicije. 
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15. Začeli smo graditi TIC, mi pa še zdaj nimamo strategije kako bomo le tega upravljali. 
Neodgovorno in neracionalno je razmišljanje o njegovem delovanju, ko imamo tega že 
zgrajenega. Kaj bo v TIC- u čez par mesecev ko bo zgrajen ? 
Za upravljanje TIC bo razpis. Zanimanje za upravljanje je podano iz večih strani… 

16. Zakaj nimamo oz. kdaj bomo imeli v naši občini človeka, ki bo koordinator na področju 
prireditev, turizma in športa ter bil povezovalni člen med društvi ?  
To bo ena izmed nalog upravnika TIC-a. 

17. Zakaj je v proračunu za promocijo turizma namenjeno le 1.000,00 EUR, glede na to da 
nas je vseh polna usta turizma ? 
Turizem je tudi infrastruktura, tam pa je kar nekaj sredstev…. Občina financira sicer 
turistično društvo, Pusta Mozirskega, …. V zadnji verziji predloga proračuna, je 
postavka nekoliko povečana. 

18. Glede na to, da so pred volitvami v Mozirju zrasla otroška igrišča kot gobe po dežju, bi 
bilo primerno le ta izgraditi tudi v okoliških naseljih, zakaj se to ni izvedlo kljub 
obljubam vsaj v Šmihelu ?   
Igrišča so sponzorirana, razen gradbenih del. Za OŠ Šmihel bomo poskušali pridobiti 
donatorja. 

19. Zakaj na naši občini nimamo človeka, ki bi skrbel za pridobitev nepovratnih sredstev 
oz. če ga imamo, zakaj smo tako zelo neuspešna občina na tem področju ? Zakaj se ne 
povežemo s projektnimi skupinami, ki urejajo nepovratna sredstva ? 
Občina Mozirje uspešno črpa nepovratna sredstva in seveda uspešno sodeluje z 
različnimi zunanjimi izvajalci, ki nudijo administrativne storitve v  procesu odobravanja 
in kasneje izvajanja projekta, ki je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi. Za uspešno 
črpanje nepovratnih sredstev, pa je pogoj tudi lasten vložek, ki mora biti zagotovljen v 
proračunu (med 25 in 50% investicije odvisno od pogojev razpisa). Samo nekaj 
primerov:  
Občina je v preteklem obdobju 2007-2014 kar uspešno črpala nepovratna sredstva. Iz 
Regionalna sklada (EU), je občina počrpala vsa takrat razpoložljiva sredstva, ki so se 
razdeljevala preko regionalnih razvojnih mrež. (V našem primeru preko Saša Ora.) Pogoj 
je bil, regionalni pomen in velikost projekta preko 600.000 EUR. Iz te kvote se je bila 
sofinancirana obnova cesta na Golte (v več etapah) in ulice v Mozirju (prav tako v več 
etapah). Manjši projekti so bili sofinancirani in izvedeni s pomočjo nepovratnih sredstev 
RS, npr. Kopelce, Tržnica, Kulturni dom,…. Sofinanciranje je bilo v višini med 50 in 85% 
upravičenih stroškov, torej brez DDV (odvisno od razpisa in priznanih upravičenih 
stroškov). Iz kohezijskega sklada je bil sofinanciran projekt GOŠO. 
V obdobju 2014-2020 občina maksimalno črpa nepovratna Republiška  sredstva za 
financiranje infrastrukture zaradi plazov. Uspešno so bili sanirali tudi plazovi na objektih 
naših občanov. Tuje še nekaj uspelih razpisov iz naslova LEADER (Tu so mišljene razne 
energetske sanacije). Od tu se bo sofinancirala gradnja TIC-a, ki je v teku. 
Kar zadeva pa EU sredstva, pa je obdobje 2014-2020 bolj naklonjeno Koheziji. Tu pride 
v poštev ravnaje z odpadno vodo, ob pogoju aglomeracij nad 2000 PE in na drugem 
mestu (če bo še kaj sredstev) zagotavljanje pitne vode z pogojem najmanj 10.000 PE. 
Občina Mozirje izpolnjuje pogoje le za projekte iz področja odpadne vode. Tu je prijava 
v teku skupaj  občinama Nazarje in Rečica (zaradi skupne čistilne naprave).  
S projektom zagotavljanja pitne vode, je občina pričela v letu 2010 skupaj z občinami 
Šmarno ob Paki, Nazarje, Rečica, Ljubno in Gornji grad z območji, ki jih že, ali jih 
potencialno lahko pokriva Letošč. Ker je občina Šmartno ob Paki v istoimenskem 
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projektu  z Velenjem (kljub temu, da se napaja v enem delu iz Letošča), je morala iz 
administrativnih razlogov izstopiti iz projekta Letošč. S tem se je projekt postavi na rob 
pogoja 10.000PE. Ker ena od občin nikakor ni uspela najti soglasja glede poteka 
vodovodnega omrežja, se je projekt izdelave PGD dokumentacije ustavi na idejni 
zasnovi, kajti le vse prej naštete občine skupaj dosežejo pogoj 10.000PE. 

20. Zakaj je pokritost in moč internetne povezave na obrobjih tako slaba, kljub projektu 
GOŠO ? 
S projektom GOŠO se je zgradila hrbtenica sistema, ki omogoča dostop 
širokopasovnega signala na t.i. sivih lisah. Po stanju hišnih naslovov na dan 1.1.2010, 
je pokritost s širokopasovnim signalom 98%.  
Individualna priključitev je stvar koncesionarja in ne občine. Z omrežjem upravlja Iskra 
Sistemi d.d. Internetne storitve pa preko omrežja zagotavlja Telemach. 

21. Zakaj občina ne more uvesti modre cone za parkiranje na trgu v Mozirju ? 
Modra cona se bo uvedla takoj, ko bodo zgrajena parkirišča za kulturnim domom in 
parkirišča  zagotovljena z rekonstrukcijo ob Šajspahu. 

22. Zakaj sta poleg drugih, Mozirski trg in vaško jedro Šmihel tako nekvalitetno izvedena. 
Kdo je bil nadzorni s strani občine na teh projektih in zakaj je z njegove strani 
podpisan dokument, da so dela kvalitetno izvedena in končana ? 
Izvedba del v Šmihelu je vezana na izvajalca del Mabco d.o.o., ki je v času dokončanja 
gradnje »izginil« Izbran je bil na podlagi JN. Betonski del je pregledalo tudi 
spomeniško varstvo z nadzorom. 
Obnova trškega jedra je potekala v dveh faza od leta 2006 do 2008 Izvajalec MINS 
d.o.o.. 
Strokovni nadzor v Šmihelu: Lara d.o.o., Grosuplje 
Strokovni nadzor v Mozirju: Gradbeni Inžiniring, Anton Bezovnik s.p. 

23. Ali so novo postavljene ograje in škarpe ob Šmihelski cesti last lastnikov zemljišč, ki 
mejijo na pločnik, ali last občine Mozirje ? 
Projekt sega v leto 2009, ko so bile sklenjene pogodbe z lastniki zemljišč in bili dani 
pogoji, pod katerimi so podali soglasje za odkup zemljišča. Kdor je imel ograjo in se 
mu zaradi gradnje pločnika poruši, se mu zgradi nova torej je njegova. Točna odmera 
se izvede po končani gradnji. Tip ograje je podan s strani SV. 

24. Kdaj bomo zagotovili dnevni center za starejše in prostor za druženje mladih ? 
Prostor za druženje mladih je že obstajal, vendar so se pokazale velike težave okoli 
nadzora in povzročitve škode. Veliko mladih se sicer zbira v prostorih pri župniji, ki 
brez težav funkcionira. O zadevi je potrebno razmisliti…… 

25. Kdaj bomo zagotovili odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju možnost 
samostojnega bivanja v občini ? To pomeni, da jim morajo biti dostopne vse podporne 
storitve, ki jih za samostojno življenje in enakopravno vključevanje v skupnost 
potrebujejo. 
Vprašanje se smiselno navezuje na vprašanje št. 26. 

26. Kdaj bomo oživeli ali pa našli drugo lokacijo za bivalno enoto in varstveno delovni 
center za osebe z motnjo v duševnem razvoju ? 
Občina je za to veliko naredila, žal pa je zadeva vezana na investitorja in vlogo države 
pri tem…. 

27. Kdaj bomo poskrbeli, da bo invalidom omogočena dostopnost do vseh institucij in, da 
pridobimo naslov " občina prijazna invalidom" ? 
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Občina je zato kar precej naredila. Vse gradnje so vezane na ureditev primernih 
dostopnih poti, dvigalo v ZD,….. jasno pa je, da si je za to potrebno prizadevati in 
manjkajoče stvari urejati. 

28. Nujno je potrebno montirati ograjo po zunanjem stopnišču vhoda v športno dvorano, 
ker so za otroke in starostnike stopnice prestrme. 
Ograja je montirana z dveh strani, poleg tega je zgrajena klančina za dostop.  

 

 


