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Občinski svet Občine Mozirje

Zapisnik 3. redne seje

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v petek, 26.2.2019.
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:
JOŽEF JELEN, mag. TANJA ZUPAN VOLER, IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, URŠKA
CAR, mag. BORUT REPŠE, LILIJANA RAKUN, MARKO PRESEČNIK,
ALENKA BREZOVNIK, mag. DAMJAN KOCJANC,
Opravičeno odsotni: mag. PETER GOLTNIK, BOŠTJAN GOLIČNIK, MARK MOLNAR
Ostali navzoči:

mag. IVO GLUŠIČ, JAKA VAČOVNIK- občinska uprava
Savinjske novice.

Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta.
S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega
sveta Občine Mozirje.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 21.12.2018,
priloga
2. Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje –
občina Mozirje«, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)
3. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, priloga
(poročevalec: Ivan Suhoveršnik)
4. Imenovanje člana v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška, priloga (poročevalec: mag.
Ivo Glušič)
5. Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič)
6. Imenovanja člana v svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, priloga (poročevalec:
mag. Ivo Glušič)
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

SKLEP:
Občinski svet sprejme dnevni red 3. 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 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne
21.12.2018, priloga
Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič.
Na zapisnika ni bilo pripomb.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Mozirje z dne, 21.12.2018.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki dnevnega reda
Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Odvajanje in čiščenje v porečju
Savinje – občina Mozirje«
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik:
Tematika je bila obravnavana na 19. redni seji dne 20.2.2018, kjer je bil sprejet sklep: Občina
Mozirje naj nadaljuje s postopkom za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt "kanalizacija
in CČN Mozirje". V tem obdobju je bila izdelana Projektna dokumentacija za :
1. PGD za nadgradnjo CČN. Prva faza gradnje, ki zajema mehansko in biološko čiščenje, se je
pričela v letu 2016 in obratuje. Druga faza CČN Mozirje predvideva izgradnjo Gnilišča in
dehidracijo blata.
2. PGD kanalizacija Loke
3. PGD kanalizacija Šmihelska cesta
4. PGD kanalizacija pod Brčkim vrhom
5. PGD kanalizacija Praprotnikova in Aškerčeva ulica
Občina Mozirje je v soglasju z Občino Nazarje in Rečica ob Savinji pristopila tudi k izdelavi
investicijske dokumentacije in sicer:
1. DIIP »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje«
2. Študijo izvedljivosti »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje«
DIIP »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje« je izdelan in je bil posredovan
MOP-u v pregled.
V nadaljevanju je Jaka Vačovnik grafično predstavil nameravane posege v prostor v Mozirju in
Lokah.
Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regij so za projekt namenjena:
• Nepovratna sredstva EU in SLO 3.597.167,38 EUR
• Lastna sredstva občin investitork v višini 3.273.753,21 EUR, ki vključujejo tudi davek na
dodano vrednost.
Diskusija:
V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje:
• Ali se vloga obravnava kot »en paket« ali je mogoče da bi izvedli le del projekta?
• V letu 2021 je predvidenih precej lastnih sredstev, kar je vprašanje zmožnosti občine?
• S tem projektom se pokriva aglomeracija Mozirje, kaj pa ostali deli občine?
• Ali so pravilno razporejeni stroški med upravičene in ne upravičene? Strošek nadzora,
projektov, vodenja, ... je verjetno ne upravičen strošek, kar pomeni, da se lasten delež
povečuje. To je potrebno preveriti.
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Kako daleč je projektna dokumentacija, soglasja, služnosti, …?
Kako je z seznanitvijo prebivalcev z nameravanimi posegi v prostor?
V gradivu je naveden napačen prostorski akt (popraviti).
Ali imamo rezervno varianto v primeru, da bo preveč ne upravičenih stroškov?
Kako bo s parkirišči, bodo zastonj, najem, ali odkup ?

Odg.:
• Vloga je enotna za cel projekt. V kolikor bi iz katerega koli razloga bilo na katerem od
segmentov preveč lastnega vložka, je seveda pred izdajo sklepa o sofinanciranju, možno
vlogo popraviti, zmanjšati, oz. izločiti del projekta. Ko je enkrat sklep izdan, poti nazaj ni.
• Po posvetovanju z izdelovalcem študije izvedljivosti, bomo natančneje opredelili dinamiko
financiranja.
• Do sredstev je upravičena samo aglomeracija nad 2000PE, ostalo bo potrebno reševati z
individualnimi čistilnimi napravami.
• Delitev stroškov med upravičene in ne upravičene je narejena na osnovi navodil MOP-a.
Pred oddajo popolne vloge, se bo to še enkrat preverilo.
• Projektna dokumentacija za CČN je vložena, za ostalo pa je v zaključni fazi.
• S projektom bomo občane seznanili, ko bomo imeli potrditev sofinanciranja iz strani
kohezije in bo možna izvedba. Tiste občane, ki so lastniki zemljišč kjer je predviden poseg,
obveščamo ob sklepanju služnostnih pogodb.
• Prizadevamo si, da se ulica uredi v celoti, tudi parkirišča. Na občinskem svetu pa bo
potrebno sprejeti odločitev, ali bodo brezplačni, ali bo najem ali odkup parkirišč.
• Gradivo bo še pregledano in dopolnjeno s pravilnimi prostorskimi akti.
Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje sprejme DIIP »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje –
občina Mozirje«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 3. točki dnevnega reda
Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje
Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik:
Občinski svet Občine Mozirje je v letu 2007 sprejel noveliran Pravilnik o enkratni denarni
pomoči za novorojence v občini Mozirje (Ur.l. RS št. 31/07), ki je bil v prvotni obliki sprejet že
v letu 2004. Do enkratne denarne pomoči so upravičeni novorojenci oziroma eden od staršev,
ki imajo državljanstvo Republike Slovenije, stalno prebivališče v občini Mozirje in živijo z
novorojencem. Pravico lahko upravičenci uveljavljajo s pisno vlogo na predpisanem obrazcu
Občine Mozirje. Pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe vlagatelju na njegov osebni
račun. Skladno 2. odstavkom 3. člena navedenega pravilnika o spremembi višine pomoči odloča
Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana. Višina pomoči je bila po
obstoječem sklepu iz leta 2010 v višini 200,00 EUR neto. Predlagamo, da višina pomoči od
01.01.2019 dalje znaša 300,00 EUR neto. Navedeni predlog o določitvi enkratne pomoči za
novorojence v občini Mozirje, je bil upoštevan pri pripravi proračuna za leto 2019. Na postavki
20029001 Pomoč družinam – novorojenčki, je zagotovljenih 11.000 EUR (prej 6.600 EUR).
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Po krajši diskusiji je bili sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje sprejema in potrjuje sklep o določitvi višine enkratne
pomoči za novorojence v občini Mozirje, v predlagani obliki in vsebini in sicer za otroke
rojene od 01.01.2019 dalje.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki dnevnega reda
Imenovanje člana v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič:
Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnika lokalnih skupnosti v svet CSD.
Tematiko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izoblikovala
je predlog, da se za članico sveta imenuje Lilijana Rakun, ki je v kandidaturo tudi privolila.
Sprejet je bil naslednji :
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje imenuje Lilijano Rakun za članico Sveta lokalnih skupnosti
CSD Savinjsko Šaleška.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki dnevnega reda
Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje
Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnikov ustanovitelja (dva) in
predstavnika pacientov v Svet JZ Lekarna Mozirje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala predlog, da se v Svet JZ
Lekarna Mozirje imenujeta Jožef Jelen in Alenka Brezovnik. Predlagana kandidata sta podala
soglasje k navedeni kandidaturi.
Za predstavnika pacientov pa se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje Bernarda Vodlak. Njeno
kandidaturo je Občina Mozirje prejela v odprtem razpisnem roku.
Sprejet je bil naslednji :
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje imenuje Jožefa Jelena in Alenko Brezovnik za člana v Svet
JZ Lekarna Mozirje. Za predstavnika pacientov pa se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje
Bernarda Vodlak.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 6. točki dnevnega reda
Predlog imenovanja člana v svet JZ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM
NAZARJE
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Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja (Občine Mozirje) v Svet
JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala predlog, da se v Svet JZ
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje imenuje Urška Car. Kandidatka s kandidaturo soglaša.

Sprejet je bil naslednji :
SKLEP:
Občinski svet Občine Mozirje, imenuje
zdravstveni dom Nazarje.

Urško Car za članico

Sveta JZ Zgornjesavinjski

Sklep je bil sprejet soglasno.

K 7. točki dnevnega reda
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Lilijana Rakun:
• Na trgu v Mozirju se pojavljajo table o privatnih parkiriščih. Ali so res privatna in če katera?
• Parkirišča za invalide niso označena.
• Imamo potrebo po VDC. Verjetno bo objekt Na Tratah na dražbi. Pobuda je, da ga občina
za ta namen odkupi.
• Za projekt odkupa je potrebna podpora vseh občin v Zg. Savinjski dolini, zlasti županov. Pri
to zadevnih razgovorih bi želela biti zraven.
• Odg.:
• Občina je lastnica zemljišča ob cesti v spremenljivi širini (glej portal PISO). Table so
postavili nekateri lastniki, ki so lastniki dvorišč med stavbo in cesto. Zadeva se bo uredila z
uvedbo modre cone.
• Na trgu Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dovolil označevanja parkirnih mest ožjega
jedra. Parkirno mesto za invalide bo ob rekonstrukciji parkirišča Šajspah (najbližje parkirno
mesto trga). Lahko je tudi pri Partizanu- stvar odločitve.
• Obstaja problem koncesij in zagotovitev proračunskih sredstev .
Marko Presečnik:
• Parkiranje je problematično zlasti v trgu. Predlaga se plava cona.
• Odkup objekta Na Tratah za VDC je potreben in smiselen. V 10. letih bi ga z najemnino
dobili poplačanega. Nad tem mora imeti občina vso ingerenco. V kolikor se prodajajo ostala
zemljišča v paketu z objektom, se to pač pozneje odproda, ali pa se že v štartu odkupi z
zainteresiranim partnerjem.
• Kako napreduje projekt ZD Nazarje, je na mrtvi točki? Potekajo usklajevanja med
občinami? Bo dosedanje projektiranje le stran vržen denar?
• Označbe na Šmihelski cesti pri Kakerju so napačne, pri KD manjka znak,…, stvar je
potrebno urediti.
• Kako bo z kulturnim evrom, bo, ne bo?
• Odg.:
• O plavi coni je bila že večkrat začeta razprava. Naše mnenje je, da so parkirna mesta le
redkokdaj polno zasedena in se cona uvede, ko bo urejeno parkirišče za Kulturnim domom
Mozirje in parkirišča ob Šajspahu. Nekaj parkirišč potrebujejo tudi zaposleni v
Trgu…Seveda pa se razprava glede modre cone lahko začne na prvi seji Odbora za
gospodarske dejavnosti.
5

•
•
•
•

Ostaja odprto vprašanje zagotavljanja vira za nakup (?)
ZD Nazarje je v fazi pridobivanja mnenj, tore je zadeva v teku.
Na Šmihelski cesti še ni bilo prevzema in bo sledila odprava napak, kot je to pri vsakem
projektu.
Kulturni evro- sprejema parlament, predlog obstaja, upamo na ugoden razplet.

Jožef Jelen:
• Za delovanje VDC je potrebna koncesija. Na novo je koncesijo praktično ne mogoče
pridobiti. Iz navedenega razloga menim, da je optimalno, da objekt Na Tratah odkupi že
obstoječ koncesionar, ekonomsko je najslabša varianta, če to odkupi občina.
• Odg.: VDC je predvsem stvar politike, kar se je že pokazalo ob gradnji objekta. Očina
Mozirje bi bila vsekakor navdušena, če bo to na Tratah, kot je bilo planirano. V ta namen je
bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo javnega parkirišča nad Beričnikom.
Urška Car:
• Kako je z knjiženjem izgube v ZD Nazarje? Do sedaj jo je poknjižila le Občina Nazarje,
ostali ustanovitelji pa ne. Občine ustanoviteljice so odgovorne za JZ Zgornjesavinjski
zdravstveni dom Nazarje, na njih je da uredijo vodstvo zavoda.
• S 1.1.2020, bo potrebno, da občina, če še nima, ustanovi gradbeno inšpekcijo. Kako bo s
tem v Mozirju?
• Odg.:
• Zadeva je večplastna in je stvar vseh občin, zato bo potrebno tudi dogovarjanje…
• Občina je mnenja, da bo smiselno inšpekcijo zagotavljati preko skupnih služb, kot ima sedaj
redarstvo.
Mag. Borut Repše:
• Izguba v JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je od leta 2008, problem je v
nepriznavanju cen storitev in še kaj. Primerjave med zdravstvenimi domovi so
problematične, ker eni zdravstveni domovi pokrivajo gosto naseljena območja, drugi redko
poseljena območja, kjer je več stroškov na prevozih, … Ustanoviteljice imajo tu določeno
odgovornost.
• Kako je terminsko umeščena gradnja krožišča pri šoli?
• Kako je z hidrološko študijo za nameravan prizidek h Kulturnemu domu v Mozirju?
• Odg.:
• Zadeva je večplastna in je stvar vseh občin, zato bo potrebno tudi dogovarjanje…
• Projektna dokumentacija je končana in pridobljena so potrebna zemljišča za gradnjo. Država
bo objavila razpis predvidoma….
• Projektanti zadevo proučujejo in je v fazi pridobivanja hidroloških in geoloških pogojev za
gradnjo.
Ivan Čopar:
Karkoli se dela v Mozirju, je slabo izvedeno. Poglejmo kocke v trgu Mozirje, in sedaj zadnja
obnova Šmihelske ceste, kjer so kandelabri sredi pločnika. Kdo to nadzira, zakaj nadzora ne
menjamo?
• Odg.: Nadzor pri gradnji Šmihelske ceste je imenovala država, konkretno je nadzor izvajal
DRI (Družba za upravljanje investicij Ljubljana). Kandelaber, ki je v pločniku se prestavi.
Prevzema ceste še ni bilo, ker še niso vgrajeni zadrževalniki meteornih vod.
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Mag. Damjan Kocjanc:
Predvidena industrijska cona pri Cinkarni. Je realna opcija, da bo ali ne? So podjetniki, ki rabijo
prostor.
• Industrijska cona pri Cinkarni je realna možnost. Trenutno potekajo pripravljalna dela.
Poplavna študija območja je že izdelana. Trenutno iščemo nadomestna nepozidana stavbna
zemljišča za menjavo za omenjeno območje. Po izbiri izvajalca prostorskega načtrovanja je
predvidena objava sklepa o Spremembah in dopolnitvah OPN Mozirje – SD2. Obstaja tudi
nekaj zainteresiranih podjetnikov za omenjeno območje.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK

Zapisal :
mag. Ivo GLUŠIČ
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