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OBČINA BENEDIKT 

 
714. Odlok o rebalansu II  proračuna Občine 

Benedikt za leto 2016 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 40. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB, 14/13-
popr.,  101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ),  92. 
člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 14/2011) in 91. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 17/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 
15.redni seji, dne 23.11.2016 sprejel 

ODLOK 
O REBALANSU II PRORAČUNA 

OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2016 

 
Splošna določba 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2016 
(Uradno glasilo slovenskih občin 71/2015 in 19/2016) se 
2. in 11. člen spremeni tako, da se glasi:  

 
2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 KONTO NAZIV  ZNESEK V EUR  

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.622.000,00 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71)  

 70 DAVČNI PRIHODKI 1.473.936,00 

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.355.916,00  

 703 Davki na premoženje 73.190,00 

 704 Domači davki na blago in storitve 44.830,00 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 373.254,00 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 102.861,00 

 711 Takse in pristojbine 2.600,00 

 712 Denarne kazni              4.500,00 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 42.000,00 

 714 Drugi nedavčni prihodki 221.293,00 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 476.512,00 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 476.512,00           

 73 PREJETE DONACIJE            

 730 Prejete donacije iz domačih virov            

 731 Prejete donacije iz tujine            

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 298.298,00 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 298.298,00 

          741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.157.037,00 

 40 TEKOČI ODHODKI 960.248,00  

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 153.735,00 
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 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.516,00 

 402 Izdatki za blago in storitve 726.172,00 

 403 Plačila domačih obresti 31.000,00 

 409 Rezerve 22.825,00 

 41 TEKOČI TRANSFERI 867.059,00 

 410 Subvencije  

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 542.400,00 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 87.580,00 

 413 Drugi tekoči domači transferi 237.079,00 

 414 Tekoči transferi v tujino            

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 313.230,00 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 313.230,00 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.500,00        

 430 Investicijski transferi  

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 0,00 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom            16.500,00 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 464.963,00 

  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  

       KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            

 750 Prejeta vračila danih posojil  

 751 Prodaja kapitalskih deležev            

 752 Kupnine iz naslova privatizacije           

  V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

      DELEŽEV (440+441+442)            

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

 440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  

      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

  C. RAČUN FINANCIRANJA  

  VII. ZADOLŽEVANJE (500)  

 50 ZADOLŽEVANJE 42.186,00 

 500 Domače zadolževanje 42.186,00 

  VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  

 55 ODPLAČILO DOLGA 507.069,00 

 550 Odplačilo domačega dolga 507.069,00 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  

       (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                 80,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -464.883,00 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) 464.963,00 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015 
9009 Splošni sklad za drugo 

18.827,70                         

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področje proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine 
Benedikt. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. člen 

Spremeni se 11.člen, tako da se glasi: 
Občina Benedikt se bo za izvrševanje proračuna za leto 

2016 (projekt »Rekonstrukcija JP 704811 (Drvanja-
Zagajski vrh-Bačkova)« zadolžila pri državnem proračunu 
v višini 42.186,00 EUR.  

Občina Benedikt v letu 2016 ne daje poroštev za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je. 

4. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 41002-005/2015-38 
Datum: 23.11.2016 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 

 

 
 
715. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 

taksnih obveznosti na območju Občine 
Benedikt za leto 2017 

 
Na podlagi 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini 
Benedikt (Uradni list RS, št. 109/07) in 14. člena Statuta 
Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
14/11) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 15. 
redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel naslednji 



Št. 58/25.11.2016 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1748 

 

 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 
TAKSNIH OBVEZNOSTI NA OBMOČJU OBČINE 

BENEDIKT ZA LETO 2017 

 
I. 

Vrednost točke za odmero taksnih obveznosti na 
območju Občine Benedikt za leto 2017 znaša 0,30 €. 
 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 42604-15/2016-2 
Datum: 24.11.2016 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 

 

 
 

OBČINA DORNAVA 

 
716. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu 

proračuna Občine Dornava za leto 2017 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 30/2014) in 84. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Dornava (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 30/2014),  je Občinski svet Občine 
Dornava na 14. redni seji dne,17.11.2016 sprejel 
 

SKLEP 
O IZVEDBI JAVNE RAZPRAVE O PREDLOGU 

PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2017 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Dornava daje predlog proračuna 
Občine Dornava za leto  2017 v javno razpravo. 

 
2. člen 

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Dornava 
za leto 2017 traja do 28.12.2016 oz. najmanj 15 dni od 
dneva objave predloga proračuna na spletni strani 
Občine Dornava www.dornava.si. 

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen 
vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi 
Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. 
 

3. člen 

V času javne razprave se pripombe in predlogi k 
predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se po pošti 
pisno naslovijo na župana občine Dornava. 
 

4. člen 

Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 410-22/2016 
Datum: 17.11.2016 
 

 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 

 

 

717. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 
Občine Dornava 
 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št.94/07– uradno prečiščeno besedilo,45/08in 
83/12) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Dornava 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014) je Občinski 
svet Občine Dornava na 14. redni seji dne, 17.11.2016 
sprejel 
 

SKLEP  
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE DORNAVA 
 

I. 

V občinsko volilno komisijo Občine Dornava se 
imenujejo: 
 

1 predsednica 
komisije 

Vesna Emeršič, stan. Mezgovci ob 
Pesnici 3 

2 namestnik 
predsednice 

Erika Masten Toplak, stan. Polenci 
42c 

3 član Tomi Horvat, stan. Dornava 23 

4 namestnik 
člana 

Mihael Peček, stan. Dornava 8 

5 član Daniel Kovačič, stan. Polenšak 44a 

6 namestnik 
člana 

Elizabeta Janžekovič, stan. Brezovci 
11 

7 član Julija Zagoršek, stan. Mezgovci ob 
Pesnici 32 

8 namestnik 
člana 

Aleš Čeh, stan. Dornava 142d 

 
II. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-20/2016 
Datum: 17.11.2016 
 

 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 

 

 
 

OBČINA GORIŠNICA 

 
718. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

 
Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 135/2003, 134/2004, 112/2005)  in 
16. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 25/06) je Občinski svet občine 
Gorišnica na svoji 12. redni seji, dne 17.11.2016 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Gorišnica za 
leto 2017 znaša 0,0046 Eura.  
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
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Številka: 007-17/2016 
Datum: 17.11.2016 
 

 Občina Gorišnica 
 Jožef Kokot, župan 

 

 
 
719. Sklep o določitvi poslovnega časa delovanja 

vrtca za šolsko leto 2016/2017 

 
Na podlagi petega odstavka 25. člena Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( 
Uradni list RS, št. 27/2014) in Statuta Občine Gorišnica je 
Občinski svet Občine Gorišnica na 12. redni seji, dne 
17.11.2016 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI POSLOVNEGA ČASA DELOVANJA 

VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 
1. člen 

Najmanjše število otrok, pri katerem so oddelki vrtca 
Gorišnica dolžni začeti in končati svoj poslovni čas, je en 
(1) otrok. 
 

2. člen 

Poslovni čas oddelkov vrtca Gorišnica, v šolskem letu 
2016/2017, se ne začne pred 6:00 uro zjutraj  in ne 
konča po 16:30 uri popoldan, ob upoštevanju 
najmanjšega števila otrok iz 1. člena tega sklepa. 
 

3. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-19/2016 
Datum: 17.11.2016 
 

 Občina Gorišnica 
 Jožef Kokot, župan 

 

 
 
720. Sklep o določitvi vrste in števila oddelkov ter 

števila otrok v posameznem oddelku vrtca 

 
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 in spremembe), 24.člena in 25.člena Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( 
Uradni list RS, št. 27/2014) in Statuta Občine Gorišnica je 
Občinski svet Občine Gorišnica na 12. redni seji, dne 
17.11.2016 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VRSTE IN ŠTEVILA ODDELKOV TER 

ŠTEVILA OTROK V POSAMEZNEM ODDELKU VRTCA 

 
1. člen 

Občina Gorišnica, ustanoviteljica javnega  vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorišnica, 
soglaša, da je v šolskem letu 2016/2017 oblikovano 9 
oddelkov vrtca in sicer: 

 3 homogeni oddelki prve starostne skupine,  

 4 homogeni oddelki druge starostne skupine in  

 2 kombinirana oddelka.    
 

2. člen 

Občina Gorišnica soglaša, da se v primeru potrebe, 
poviša normativ za dva(2) otroka v posameznem 
oddelku. 

3. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 997-19/2016 
Datum: 17.11.2016 
 

 Občina Gorišnica 
 Jožef Kokot, župan 

 

 
 

OBČINA PODLEHNIK 

 
721. Sklep začetku postopka priprave sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Podlehnik, prve spremembe in 
dopolnitve 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 
– ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 
76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO) in 
29. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 
96/09) je župan Občine Podlehnik dne 21. 11. 2016 
sprejel 

 
SKLEP 

O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE PODLEHNIK, PRVE SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE 

 
1. Začetek postopka 

 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Podlehnik, sprejetega z Odlokom o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Podlehnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 44/14, v nadaljnjem besedilu: OPN). 
 
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb 

in dopolnitev OPN 
 

V mesecu oktobru 2014 je začel veljati Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Podlehnik, s 
katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je 
občinski prostorski načrt. V nadaljevanju so podani ocena 
stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 
OPN. 

Območje Občine Podlehnik je območje z izrazito 
razpršeno poselitvijo, lokalno središče Podlehnik pa ima 
hkrati funkcijo občinskega središča. Občina Podlehnik je 
del obmejnega območja s posebnimi razvojnimi problemi: 
hribovito, obmejno območje, brez izrazitega 
zaposlitvenega središča znotraj območja, posledično 
glede na predhodne navedbe gre za depopulacijsko 
območje. Z vidika ohranjanja poselitve na 
depopulacijskem območju in z vidika ohranjanja kulturne 
krajine pred zaraščanjem je potrebno čim bolj prisluhniti 
razvojnim potrebam, ki so jih podali občani in lastniki 
zemljišč. Zato Občina Podlehnik začenja postopek 
sprememb in dopolnitev OPN, v katerem bodo 
obravnavane izražene razvojne potrebe. Občina pa 
izpostavlja potrebo po opredelitvi turističnega območja ob 
obstoječem ribniku v Dežnem, da bi lahko čim bolj 
izkoristili že obstoječe danosti v prostoru za razvoj 
turizma. Ustrezna opredelitev turističnega območja je 
osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in 
prepoznavnosti, kar ne bo pomembno samo za območje 
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Občine Podlehnik, temveč tudi za širše območje Haloz, 
saj se slikovita razgibanost haloške pokrajine ne zaključi 
na mejah Občine Podlehnik, temveč sega tudi v druge 
občine. Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je 
potrebno izboljšati tudi tiste sestavine OPN, za katere se 
pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave. 
 
3. Območje sprememb in dopolnitev OPN 
 

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi za celotno 
območje Občine Podlehnik. 
 
4. Predmet načrtovanja in vrsta postopka 

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem 
postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisan v 
Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. 
Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN je 
razviden že v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo 
predmet načrtovanja naslednje vsebine: 

 pobude občanov in lastnikov zemljišč za nadaljnji 
prostorski razvoj na območju Občine Podlehnik, 
katerih namen sta ohranjanje poselitve na 
depopulacijskem območju in ohranjanje kulturne 
krajine, 

 opredelitev turističnega območja ob obstoječem 
ribniku v Dežnem,  

 izboljšava tistih sestavin OPN, za katere se pri 
uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave. 

 
5. Način pridobitve strokovnih rešitev 

 
Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o 
prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi 
strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja 
prostora, usmeritev iz državnega strateškega 
prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev 
urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb 
občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter 
izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi 
strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati 
strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi 
predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve 
OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za 
okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in 
dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila 
št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015). 
 
6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 

in posameznih faz 
 

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni 
naslednji roki: 

 sklep župana o začetku postopka: november 2016, 

 objava sklepa o začetku postopka v uradnem 
glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin) in v 
svetovnem spletu (http://www.podlehnik.si); 
objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
prostor, in sosednjim občinam: november 2016, 

 priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 90 
dni po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem sprememb 
in dopolnitev OPN, 

 posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za 
prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno 
gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri 
pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni 
podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na 
spletnem strežniku ministrstva), 

 pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in 
sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, 
ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu 
obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je 
digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev 
OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva, 

 izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN: 30 dni po prejemu prvih mnenj, 

 morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih 
mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor 
ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi 
usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora 
v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti 
usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša), 

 izdelava okoljskega poročila za dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev OPN, če je zahtevan 
postopek celovite presoje vplivov na okolje: 45 dni 
po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN, 

 posredovanje okoljskega poročila in dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, 
pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na 
spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev 
obvestila o objavi gradiva na strežniku, 

 preveritev ustreznosti okoljskega poročila na 
ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je 
zahtevan postopek celovite presoje vplivov na 
okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko 
poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko 
poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve 
podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne 
razgrnitve), 

 javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: 
objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred 
začetkom javne razgrnitve, 

 javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter 
okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v 
primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni, 

 priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v 
času javne razgrnitve: 20 dni po zaključku javne 
razgrnitve, 

 obravnava in sprejem stališč do pripomb in 
predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni, 

 objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno 
običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po 
sprejemu stališč, 

 priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na 
podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve: 30 dni po sprejemu stališč, 

 posredovanje predloga sprememb in dopolnitev 
OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za 
prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno 
gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri 
pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni 
podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na 
spletnem strežniku ministrstva), 

 pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, 
o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in 
dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti 
postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila 
ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno 
gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN 
objavljeno na spletnem strežniku ministrstva, 

 priprava usklajenega predloga OPN: 30 dni, 

 sprejem usklajenega predloga sprememb in 
dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni, 
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 objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu 
slovenskih občin). 

 
7. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice 

za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih 
prostorskih ureditev 

 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN 
sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob 
pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da 
se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve 
iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za 
podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci 
urejanja prostora: 

 za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 
stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, 

 za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 

 za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za 
gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,  

 za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana, 

 za področje gozdarstva: Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 
2000 Maribor,  

 za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in 
ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 

 za področje ribištva: Zavod za ribištvo Slovenije, 
Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana Šmartno,  

 za področje rabe in upravljanja z vodami: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, 

 za področje ohranjanja narave: Zavod RS za 
varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, 

 za področje ohranjanja narave: Zavod RS za 
varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška 
cesta 20, 2000 Maribor, 

 za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo 
za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, 

 za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,  

 za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za 
infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in 
prometno politiko, Langusova ulica 4, 1535 
Ljubljana, 

 za področje cestnega prometa: Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, 
Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, 

 za področje avtocest: DARS – Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 7, 1000 
Ljubljana, 

 za področje zračnega prometa: Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana,  

 za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in 
rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, 

 za področje energetike: Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana, 

 za področje prenosa električne energije: ELES, 
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba 
za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 
Ljubljana, 

 za področje oskrbe z električno energijo: Elektro 
Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,  

 za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana, 

 za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, 
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z 
nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, 

 za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za 
zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 
1000 Ljubljana, 

 za področje pravosodja (mejni prehodi): Ministrstvo 
za pravosodje, Direktorat za investicije in 
nepremičnine, Sektor za investicije, Tržaška cesta 
21, 1000 Ljubljana, 

 za področje zunanjih zadev: Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Direktorat za bilateralo in evropske zadeve, 
Sektor za sosednje države, Prešernova cesta 25, 
1000 Ljubljana, 

 za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne 
veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 
1000 Ljubljana, 

 za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, 
Sektor za dostopovna omrežja, Center za 
dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, 
Titova cesta 38, 2000 Maribor, 

 za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana, 

 za področje oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova 
ulica 10, 2250 Ptuj, 

 Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik. 
V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN 

izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja 
prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku 
pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev 
odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se 
vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 
za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
 
8. Objava in začetek veljavnosti 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Podlehnik 
(http://www.podlehnik.si). Sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim 
občinam Občine Podlehnik. 
 
Številka: 3500-1/2016 
Datum: 21.11.2016 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 
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OBČINA RADENCI 

 
722. Sklep o prevzemu ter prenosu vaškega 

vodovoda Hrašenski vrh v javno vodovodno 
omrežje Občine Radenci 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15), Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju občine Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 35/11 in 32/12), je Občinski svet 
Občine Radenci na 5. izredni seji dne 17.11.2016 sprejel 
naslednji 

 
SKLEP 

O PREVZEMU TER PRENOSU VAŠKEGA VODOVODA 
HRAŠENSKI VRH V JAVNO VODOVODNO OMREŽJE 

OBČINE RADENCI 

 
1. 

Občina Radenci prejme brezplačno v last vodovodni 
sistem Vaškega vodovoda Hrašenski Vrh na območju 
Občine Radenci, ki oskrbuje zaselke Hrašenski Vrh, 
Rački Vrh, Murski Vrh in Murščak. 
 

2. 

Po pridobitvi lastninske pravice Občine Radenci nad 
vodovodnim sistemom Vaškega vodovoda Hrašenski Vrh 
iz 1. točke tega sklepa, se navedeno vodovodno omrežje 
vpiše v kataster javne infrastrukture Občine Radenci ter 
preda v najem izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Radenci. 
 

3. 

Uporabniki, ki so na dan 01. 12. 2016 koristniki Vaškega 
vodovoda Hrašenski Vrh, bodo ob priklopu vaškega 
vodovoda na javno vodovodno omrežje, oproščeni plačila 
komunalnega prispevka.  
 

4. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3550-0001/2016-2 
Datum: 18.11.2016 
 

 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 

 

 
 

OBČINA ŠENČUR 

 
723. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Šenčur 

 
Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. 
poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 
18/84, 32/85 – popr., 33/89, Ur.l. RS, št. 24/92 – odl. US, 
44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr), 218., 218.a, 218.b, 
218.c in 218.d. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 3. člena in 8. 
odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 17. ter 32. člena 

Statuta Občine Šenčur (UVG, št. 2/11) je Občinski svet 
Občine Šenčur na 16. seji dne 23.11.2016 sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA V OBČINI ŠENČUR 

 
1. Splošne določbe  

 
1. člen 

Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Šenčur 
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju: nadomestilo), merila za določanje višine 
nadomestila ter merila za oprostitve plačila nadomestila.  

 
2. člen 

Zavezanec za plačilo nadomestila je uporabnik zemljišča 
oziroma stavbe ali njenega dela (lastnik oziroma drugi 
stvarno pravni upravičenec, najemnik in drugi neposredni 
uporabnik). 
 

3. člen 

Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča. 

Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, 
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in 
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na 
katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega 
dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še 
nima določene, se do njene določitve za zazidano 
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške 
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), 
pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne 
zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno 
zemljišče. 

Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, 
za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, 
da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih 
stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna 
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni 
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. 
 

4. člen 

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne 
površine stavbe. 

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, 
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista 
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. 

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom. 

Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč, 
ki so namenjene poslovni dejavnosti. 

Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi 
nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, 
športno rekreativne površine namenjene pridobitni 
dejavnosti, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za 
pridobivanje električne energije, površine za obratovanje 
bencinskih servisov, površine za dejavnosti ob avtocesti, 
odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za 
opravljanje poslovne dejavnosti. 

Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se 
plačuje od površine zemljišča. 
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2. Območja na katerih se plačuje nadomestilo 

 
5. člen 

Nadomestilo se plačuje na območju celotne občine 
Šenčur, in sicer v naseljih: Hotemaže, Luže, Milje, 
Olševek, Prebačevo, Srednja vas, Šenčur, Trboje, 
Visoko, Voglje, Voklo, Žerjavka in drugih območjih, ki so 
opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. 
 
3. Merila za določitev višine nadomestila 

 
6. člen 

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo 
naslednja merila: 

 opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve 
na te objekte in naprave; 

 namembnost in lega stavbnega zemljišča; 

 izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v 
gospodarskih dejavnostih. 

 
3.1 Ovrednotenje opremljenosti stavbnega 

zemljišča 

 
7. člen 

Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se 
posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim 
številom točk: 

 
 Opis                Število točk 

 asfaltna cesta               20 

 makadamska cesta              5 

 vodovod                 20 

 kanalizacija                20 

 elektrika                 10 

 telefon                  10 

 javna razsvetljava             10 
 

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka 
na vodovodno in električno omrežje, če je omrežje, na 
katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje 
stavbnega zemljišča največ 50 metrov in obstaja tudi 
dejanska možnost priključitve in koriščenja teh 
komunalnih objektov. 

Pri telefonu se upošteva samo dejanska priključenost 
objekta na telefonsko omrežje. 
 
3.2 Lega stavbnega zemljišča 

 
8. člen 

Glede na lego se stavbna zemljišča razdelijo na tri 
območja: 

 Prvo območje obsega naselji: Šenčur in Srednja 
vas. 

 Drugo območje obsega naselja: Hotemaže, Luže, 
Milje, Olševek in Visoko. 

 Tretje območje obsega naselja: Prebačevo, Trboje, 
Voglje, Voklo, Žerjavka in druga območja, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 5. člena odloka. 

 
3.3 Namen uporabe stavbnega zemljišča oziroma 

vrsta dejavnosti 

 
9. člen 

Glede na namen uporabe oziroma vrsto dejavnosti, so 
zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena: 

A  na stavbna zemljišča za stanovanjske namene in 
kmetijstvo; 

B  na stavbna zemljišča za poslovne namene 
gospodarskih dejavnosti (standardna    klasifikacija 
dejavnosti – področje D); 

C  na stavbna zemljišča za poslovne namene 
opravljanja storitev - gostinstvo, trgovina in druge 
storitve; 

D  na stavbna zemljišča za poslovne namene 
bančništva, poštnih in telekomunikacijskih storitev, 
upravne dejavnosti; 

E  na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih 
dejavnosti. 

 
10. člen 

Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter 
stavbe oziroma drugega objekta, ki na njem stoji, se za 
posamezno stavbno zemljišče v skladu z 9. členom tega 
odloka določi naslednje število točk za m2: 

 
  lega zemljišča    namen uporabe    
  območja     A   B   C   D    E  
1. območje   80  862  805  1725  805 
2. območje   70  750  700  1500  700 
3. območje   66  600  540  1200  540 
 

Če se namembnost določena v prostorskem aktu ne 
sklada z dejansko namembnostjo, se pri točkovanju 
zazidanih stavbnih zemljišč upošteva dejanska 
namembnost. 
 

11. člen 

Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega 
zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z 
ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih. 

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne 
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za 
naslednje vrste dejavnosti:  

 

Šifra  SKD Dodatno št. 
točk/m2 

G Posredništvo in trgovina 
(razen prehrambene) 

80 

I/64 Poštne in 
telekomunikacijske storitve 

90 

J Finančno posredništvo 40 

K Poslovanje z 
nepremičninami, druge 
poslovne dejavnosti, najem 
in poslovne storitve 

20 

 
12. člen 

Za počitniške hiše na celotnem območju Občine Šenčur 
se ne uporabljajo določbe tega odloka o razvrščanju 
območij v kategorije in se vse točkujejo s 300 točkami za 
m² tlorisne površine. 

Za počitniške hiše se po tem odloku štejejo tisti objekti, 
za katere je bilo za ta namen izdano lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje oziroma objekti, ki se uporabljajo 
samo za počitek ali oddih. 
 
4. Merila za druga zazidana stavbna zemljišča 

 
13. člen 

Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, 
športno rekreativne površine namenjene pridobitni 
dejavnosti, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za 
pridobivanje električne energije, površine potrebne za 
obratovanje bencinskih servisov, površine za dejavnosti 
ob avtocesti, odlagališča odpadkov, ter vsi ostali 
infrastrukturni objekti, ki po Zakonu o graditvi objektov 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in druge 
površine, potrebne za opravljanje poslovne dejavnosti se 
točkujejo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča. 

Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, 
delavnice na prostem in športno rekreativne površine 
namenjene pridobitni dejavnosti se upoštevajo dejanske 
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površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne 
namene. 

Površine peskokopov in glinokopov ter vodnih zajetij za 
pridobivanje električne energije so površine, ki jih 
zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine 
določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje 
rudnin. 

Površina za normalno rabo bencinskega servisa 
predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega 
servisa. 

Površine za dejavnosti ob avtocesti predstavljajo vse 
površine, ki so ob avtocesti namenjene dejavnosti ali 
parkiranju. 

Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti 
se štejejo tudi odlagališča odpadkov in površine, ki so 
potrebne za normalno obratovanje poslovne dejavnosti in 
niso točkovane po drugih kriterijih iz tega člena. 
 

14. člen 

Za določitev števila točk za m² površine iz 13. člena se 
ne uporabljajo določbe tega odloka o razvrščanju območij 
v kategorije, temveč se na območju Občine Šenčur vse 
točkujejo na naslednji način: 

 
_______________________________________št. točk  
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, 
športne površine                 100 
Vodna zajetja, glinokopi, peskokopi, odlagališča   100 
Odlagališča nevarnih odpadkov         2500 
Bencinski servis                1500 
 
5. Merila za nezazidana stavbna zemljišča 

 
15. člen 

Glede na namembnost so nezazidana stavbna 
zemljišča po tem odloku razvrščena: 

S - območja večstanovanjske gradnje, območja 
individualne stanovanjske gradnje, območja za 
stanovanja in kmetijstvo; 

O - območja za družbene, oskrbne in storitvene 
dejavnosti; 

P - območja za proizvodne in servisne dejavnosti; 
K - območja za komunalne dejavnosti; 
R - območja za šport in rekreacijo. 
Glede na namembnost in lego zemljišča iz prvega 

odstavka tega člena se za posamezno nezazidano 
stavbno zemljišče določi naslednje število točk za m²: 

 
  lega zemljišča       namen uporabe  
  območja        S   O     P    K    R  
1.območje       10  25   35    20    15  
2. in 3. območje      8   20   30    15    10 
 
6. Oprostitve plačila nadomestila 

 
16. člen 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 
plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene iz 
prvega odstavka 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
ter za kmetijske objekte, ki so pri izdaji gradbenega 
dovoljenja oproščeni plačila komunalnega prispevka. 

Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v 
lasti Občine Šenčur, ki so namenjeni za opravljanje 
dejavnosti občinske uprave oziroma dejavnosti, ki so v 
širšem družbenem interesu občine (zdravstvo, šolstvo, 
kultura, itd.), drugih humanitarnih organizacij in društev, 
ki se financirajo iz proračunskih sredstev Občine Šenčur 
ter zavodi in organizacije, katerih ustanoviteljica je 
Občina Šenčur. 

Občina ne plačuje nadomestila za občinske javne 
površine. 

Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne 
površine javnega značaja, razen površin, ki so 
funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo. 

Nadomestilo se ne zaračunava za nezazidana stavbna 
zemljišča: 

 za zemljišča iz drugega odstavka 3.člena tega 
odloka, ki so manjša od 600 m²; 

 za zemljišča iz tretjega odstavka 3.člena tega 
odloka, ki so manjša od 500 m² in so po 
namembnosti razvrščena v območja z oznako S iz 
15. člena tega odloka; 

 preko katerih poteka daljnovod, pod katerim ni 
možna gradnja objektov in kjer predstavlja površina 
območja pod daljnovodom skupaj s svojim 
varovalnim pasom, ki je minimalne širine 5 m od osi 
daljnovoda, več kot ½ velikosti same parcele. 
 

17. člen 

Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko 
zavezanec delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v 
naslednjih primerih: 

 za dobo pet let od vselitve v stanovanje, če je kupil 
novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali 
zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko 
hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske 
stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za 
urejanje stavbnega zemljišča po določbah Zakona o 
stavbnih zemljiščih; 

 če zavezanec prejema socialno pomoč; 

 če bi plačilo nadomestila ogrozilo nujno preživetje 
zavezanca in njegovih ožjih družinskih članov; 

 za dobo pet let od predaje v uporabo, komunalnega 
objekta oziroma naprave, ki jo je zavezanec zgradil 
s samoprispevkom tako, da se pri določitvi višine 
nadomestila za to dobo ne upošteva opremljenost s 
tem objektom oziroma napravo; 

 zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami, do 
odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in 
vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila 
nadomestila. 

V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega 
člena mora zavezanec predložiti pisno mnenje Centra za 
socialno delo. 

V primeru druge in tretje alineje prvega odstavka tega 
člena traja oprostitev plačila nadomestila eno leto od 
izdaje sklepa o oprostitvi. Zavezanec mora Občini Šenčur 
sporočiti vsako spremembo stanja, ki bi lahko vplivala na 
oprostitev iz prvega odstavka tega člena. 

V izrednih primerih (posebna velikost zazidanih in 
nezazidanih stavbnih zemljišč) se lahko zavezancu, ki je 
pravna oseba, delno zmanjša znesek nadomestila. 
 

18. člen 

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila po 17.členu tega 
odloka vloži zavezanec, o njem pa z odločbo odloči 
organ, ki opravlja odmero. 
 
7. Določanje višine nadomestila 

 
19. člen 

Višina nadomestila se določi tako, da se skupno število 
točk pomnoži s stanovanjsko oziroma poslovno površino 
zavezančevega objekta in površine, ki so potrebne za 
normalno obratovanje poslovne dejavnosti oziroma s 
površino zavezančevega nezazidanega stavbnega 
zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila. 
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8. Vrednost točke za izračun nadomestila 
 

20. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča določi s sklepom Občinski svet 
Občine Šenčur na predlog župana. 
 
9. Podatki za izračun nadomestila 

 
21. člen 

Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz 
uradnih evidenc. 

Zavezanci so dolžni prijaviti občinskemu uradu oziroma 
drugemu pristojnemu organu podatke, potrebne za 
odmero nadomestila. 

Na zahtevo občinskega urada so zavezanci dolžni 
prijaviti podatke, potrebne za odmero nadomestila v 15 
dneh od dne, ko so prejeli pismeno zahtevo urada. 

Zavezancu, ki podatkov občinskemu uradu ne prijavi, 
lahko ta odmeri nadomestilo od 200 m² stanovanjske 
površine, 100 m² površine za počitniško dejavnost in 600 
m² za poslovne dejavnosti. 

Če občinski urad oceni, da se poslovna dejavnost 
opravlja na več kot 600 m² površine, pa zavezanec 
podatkov na zahtevo občinskega urada ne prijavi, lahko 
odmeri nadomestilo za površino celotne parcele, ki jo 
uporablja zavezanec. 

Zavezanec je dolžan sporočiti občinskemu uradu vsako 
spremembo dejstev in okoliščin, ki vplivajo na odmero 
nadomestila v 15 dneh od dneva, ko je taka sprememba 
ali dejstvo nastalo. 

Zavezancu, ki podatkov občinskemu uradu ne prijavi, 
lahko ta odmeri nadomestilo za nezazidano stavbno 
zemljišče na podlagi katastrskih podatkov in 
zemljiškoknjižnega izpiska. 
 

22. člen 

Nadomestilo odmeri občina oziroma za to določeni 
davčni organ. 

Glede postopka odmere, plačevanja, izterjave, odpisa 
oziroma oprostitev in zaračunavanja zamudnih obresti se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o davčnem 
postopku. 
 
10. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka 

 
23. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
pristojna inšpekcija Občine Šenčur. 
 
11. Določbe o globah  

 
24. člen 

Z globo 835 EUR se za prekršek sankcionira pravna 
oseba, če ravna v nasprotju z določilom drugega in 
tretjega odstavka 21. člena odloka. 

Z globo 625 EUR se sankcionira samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določilom 
drugega in tretjega odstavka 21. člena odloka. 

Z globo 250 EUR se sankcionira odgovorno osebo 
pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 
določilom drugega in tretjega odstavka 21. člena odloka. 

Z globo 250 EUR se sankcionira posameznik, če ravna 
v nasprotju z določilom drugega in tretjega odstavka 21. 
člena odloka. 
 
12. Prehodne in končne določbe 

25. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Šenčur (UVG, št. 18/08 in 16/10). 
 

26. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2017 
dalje. 
 
Številka: 032-10/2016-3 
Datum: 23.11.2016 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
724. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

razglasitvi Blagnetove domačije za kulturni 
spomenik lokalnega pomena 

 

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,  8/11, 30/11 - 
odl. US in 90/12) in 17. člena Statuta Občine Šenčur, 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11), ter predloga Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Organizacijska 
enota Kranj, z dne 16.11.2016, je Občinski svet Občine 
Šenčur na 16. redni seji, dne 23.11.2016 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O 
RAZGLASITVI BLAGNETOVE DOMAČIJE 

ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
1. člen 

V Odloku o razglasitvi Blagnetove domačije za kulturni 
spomenik lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 6/12 in 6/13), se spremeni: 

 besedilo prve alinee v drugem členu in sicer: 
»- Stanovanjska hiša z lesenim nadstropjem ter 
dvoriščem na južni strani domačije.«  

 besedilo druge alinee v četrtem členu in sicer: 
»- Stanovanjsko hišo je mogoče le obnavljati in 
redno vzdrževati, gospodarski del pa se nadomesti 
z novim objektom z novo namembnostjo.« 

 besedilo četrte alinee v četrtem členu in sicer: 
»- Ohranitev domačije v višinskih in tlorisnih 
gabaritih, strešni konstrukciji, kritini, izvirni lokaciji, 
prav tako v lesenem stavbnem pohištvu na hiši s 
spremembo gospodarskega dela v nov objekt z 
novo namembnostjo, ki je tlorisno in višinsko 
skladen z obstoječo hišo.«    

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 622-001/2012-3 
Datum: 23.11.2016 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
725. Cenik pokopaliških storitev 

 
Na podlagi 17. člena statuta občine Šenčur (UVG, št. 
2/11) in 29. člena Odloka o pokopališkem redu občine 
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Šenčur (UVG, št.9/99) je občinski svet občine Šenčur na 
15. redni seji dne 26.10.2016 sprejel  

 
CENIK POKOPALIŠKIH STORITEV 

 

  Cena brez DDV  Cena z DDV 

1 Najemnina za enojni grob 14,80 EUR/leto 18,06 EUR/leto 

2 Najemnina za dvojni grob 24,60 EUR/leto 30,01 EUR/leto 

3 Najemnina za žarni grob 13,11 EUR/leto 15,99 EUR/leto 

4 Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela 70,00 EUR 85,40 EUR 

5 Najemnina mrliške vežice 16,56 EUR/dan 18,13 EUR/dan 

6 Najemnina kuhinje v vežicah 10,06 EUR/dan 11,02 EUR/dan 

7 Porabljena električna energija  0,136 EUR/kWh 0,15 EUR/kWh 

8 Soglasje za postavitev novega spomenika 32,08 EUR 39,14 EUR 

9 Taksa za novi enojni grob 34,17 EUR 34,17 EUR 

10 Taksa za novi dvojni grob 39,96 EUR 39,96 EUR 

11 Taksa za novi žarni grob 26,08 EUR 26,08 EUR 

 
Za cene, kjer ni navedene enote, velja, da se plačajo 

enkratno. 
Cenik pokopaliških storitev, ki začne veljati z dnem 

sprejetja cenika, se uporablja od 01.01.2017 dalje. 
 
Številka: 354-0060/2016-1 
Datum: 26.10.2016 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 

OBČINA ZREČE 

 
726. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del 
območja enote urejanja MOEUP OP7/24 za 
stanovanjsko naselje Stranice – območje 
severno od ceste Stranice – Vitanje 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-
C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US 
in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) sprejemam 

 
SKLEP 

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL 
OBMOČJA ENOTE UREJANJA MOEUP OP7/24 ZA 

STANOVANJSKO NASELJE STRANICE – OBMOČJE 
SEVERNO OD CESTE STRANICE – VITANJE 

 
1. člen 

Predmet 

S tem sklepom se začne priprava Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote 
urejanja MOEUP OP7/024 za stanovanjsko naselje 
Stranice – območje severno od ceste Stranice – Vitanje 
(v nadaljevanju: OPPN). 

Predmet OPPN se nanaša na: 

 določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih 
meril in pogojev za umestitev stanovanjskih 
objektov ter ureditev prometne, komunalne in 
energetske infrastrukture v obravnavanem območju.  

 
2. člen 

Ocena stanja in razlogi za pripravo 

V skladu s sprejetim OPN Občine Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 64/15, 24/16, 28/16-popr.) je za 
območje MOEUP OP/024 s podrobnejšo namensko rabo 
SS, potrebno izdelati OPPN. Na obravnavanem območju 

se načrtuje gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, kot 
zapolnitev že obstoječe pozidave. 

 
3. člen 

Območje 

Obravnavano območje za gradnjo stanovanjskih stavb 
obsega del območja MOEUP OP/024; zemljišča parc. št. 
350/4, 350/5,  350/6, 350/7 vse k.o. 1102 Križevec.  

Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s 
priključitvami lahko segajo tudi izven območja urejanja. 
 

4. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 

načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, 
ki bodo sodelovali pri pripravi 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka 
sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora: 

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

2. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 
13, 3000 Celje 

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana 

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

6. Elektro Maribor d.d., OE Slovenska Bistrica, 
Kolodvorska 21a, 2310 Slovenska Bistrica 

7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 
1000 Ljubljana  

8. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 
Ljubljana 

9. Saubermacher Slovenija, d.o.o., Matije Gubca 2, 
9000 Murska Sobota (področje ravnanja z odpadki) 

10. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče (za 
področje oskrbe s potno vodo) 

11. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče (za 
področje ravnanja z odpadnimi vodami) 

12. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b 3214 Zreče (za 
področje občinskih cest in javnih površin) 

13. Krajevna skupnost Stranice, Stranice 37, 3206 
Stranice 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v roku 30 dni 
sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve Odloka 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.  

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da 
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v 
tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju 
povabi tudi druge organe in organizacije. 
 

5. člen 
Način pridobitve strokovne rešitve 
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Strokovne rešitve za pripravo OPPN zagotovi naročnik. 
V kolikor bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek 
zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu. 

 
6. člen 

Roki za pripravo 

Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po 
začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega 
osnutka je predvidena v tridesetih dneh po pridobitvi 
smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden v roku 
deset mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. 
Upoštevani so okvirni roki. 
 

7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 

Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih 
strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali 
nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi 
podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO 
potrebna) ter celotno izdelavo OPPN financira investitor. 
 

8. člen 
Objava in začetek veljavnosti 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na 
spletni strani Občine Zreče – http://www.zrece.si. 
 
Številka: 3505-0009/2016-14 
Datum: 21.11.2016 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 
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OBČINA BENEDIKT 

  Stran 
714. Odlok o rebalansu II  proračuna 

Občine Benedikt za leto 2016 
1746 

715. Sklep o določitvi vrednosti točke za 
odmero taksnih obveznosti na 
območju občine Benedikt za leto 
2017 

1747 

 
OBČINA DORNAVA 

  Stran 
716. Sklep o izvedbi javne razprave o 

predlogu proračuna Občine Dornava 
za leto 2017 

1748 

717. Sklep o imenovanju občinske volilne 
komisije Občine Dornava 

1748 

 
OBČINA GORIŠNICA 

  Stran 
718. Sklep o določitvi vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 

1748 

719. Sklep o določitvi poslovnega časa 
delovanja vrtca za šolsko leto 
2016/2017 

1749 

720. Sklep o določitvi vrste in števila 
oddelkov ter števila otrok v 
posameznem oddelku vrtca 

1749 

 
OBČINA PODLEHNIK 

  Stran 
721. Sklep začetku postopka priprave 

sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine 
Podlehnik, prve spremembe in 
dopolnitve 

1749 

 
OBČINA RADENCI 

  Stran 
722. Sklep o prevzemu ter prenosu 

vaškega vodovoda Hrašenski vrh v 
javno vodovodno omrežje Občine 
Radenci 

1752 

 
OBČINA ŠENČUR 

  Stran 
723. Odlok o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Šenčur 
1752 

724. Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o razglasitvi Blagnetove 
domačije za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 

1755 

725. Cenik pokopaliških storitev 1755 
   

OBČINA ZREČE 

  Stran 
726. Sklep o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za 
del območja enote urejanja MOEUP 
OP7/24 za stanovanjsko naselje 
Stranice – območje severno od 
ceste Stranice – Vitanje 

1756 

 
 
 


