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OBČINA BENEDIKT  

 
27. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Benedikt 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/18) je Občinski svet 
Občine Benedikt na 2. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V 

OBČINI BENEDIKT 
 

1. člen 
Spremeni se 6. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v občini Benedikt tako, da se glasi: 

»6. člen: 
O višini neto denarne pomoči odloča Občinski svet 
Občine Benedikt s sklepom za vsako proračunsko leto 
posebej. 
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina 
Benedikt iz proračuna Občine Benedikt. 
Izplačila se izvedejo v roku 30 dni po pravnomočnosti 
odločbe. Župan praviloma enkrat letno priredi sprejem za 
novorojence.«  
 

2. člen 
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena. 
 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 12102-1/2019-3 
Datum: 24. 1. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
 

28. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcu Benedikt 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 94/2010, 
40/2011, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 55/2017), 
15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 22/2018) ter v skladu s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 
77/2005, 120/2005 in 93/2015) je Občinski svet Občine 
Benedikt na 2. redni seji dne 23.1.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V VRTCU BENEDIKT 
 
1. Cene programov v javnem vrtcu Benedikt znašajo 
mesečno na otroka: 
 

Vrsta programa Cena 
v EUR 

Dnevni programi 
- prvo starostno obdobje 466,83 
- drugo starostno obdobje 345,37 
- kombinirani oddelek 409,12 

 
2. V cenah programov javnega vrtca iz točke 1 tega 
sklepa so upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova 
za zmanjšanje cene v primeru napovedane odsotnosti 
otroka (počitniška odsotnost, bolezen, druga napovedana 
odsotnost): 
 

Strošek živil v cenah programov 
Mesečni znesek v 

EUR 
Informativni dnevni 

znesek v EUR 
33,81 1,61 

 
3. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega 
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem 
zaračuna 5,00 EUR za vsako začeto uro zamude.  
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4. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov 
vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v 
drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi 
obračunov vrtca, Občinska uprava Občine Benedikt. 
 
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017). 
 
6. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Cene začnejo veljati s 1.2.2019. 
 
Številka: 60204-001/2019-3 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
29. Letni program prodaje finančnega premoženja 

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 
 
Na podlagi drugega odstavka 80. č člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16), je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 3. redni seji, dne 23.1.2019,  sprejel 
 

LETNI PROGRAM 
PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 

CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Z letnim programom prodaje finančnega premoženja 
Občine Cerklje na Gorenjskem se opredeli tisto finančno 
premoženje, za katerega je predviden prenos lastninske 
pravice na drugo fizično ali pravno osebo v letu 2019. 
 

2. člen 
V letu 2019 se proda naslednje finančno premoženje 
Občine Cerklje na Gorenjskem: 

1. Prodaja vseh delnic Gorenjske banke d.d., Kranj v 
lasti občine - 145 delnic 

 
3. člen 

Postopki prodaje finančnega premoženja iz 2. člena tega 
programa, ki v letu 2019 ne bodo zaključeni, se 
nadaljujejo v letu 2020. 
 

4. člen 
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Številka: 410-36/2016-39 
Datum: 23.1.2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
 

30. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 

 
Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18)  in 88. 
členom Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je 
občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni 
seji dne 23. 1. 2019 sprejel 
 

NAČRT 
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
ZA LETO 2019 

 
1. poglavje  
SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(uvodno določilo) 

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2019 se 
določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga 
sestavljajo: načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja 
lokalne skupnosti.  
 
2. poglavje  
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 
 

2. člen 
(kategorizacija cest) 

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema:  
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje 
zemljišča, ki so z Odlokom o  kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Cerklje na Gorenjskem določena, da sodijo 
pod kategorizirano lokalno cesto, zbirno krajevno cesto 
ali javno pot. Ti odseki oz. trase cest so: 

• LC 039111 Visoko – Luže – Cerklje, 
• LC 039121 Cerklje – Pšenična Polica – Zalog – 

Klanec, 
• LC 039301 Ravne – Gospinca – Krvavec, 
• LC 039401 Trata – Adergas – Češnjevek, 
• LC 039411 Trata – Praprotna Polica – Šenčur, 
• LC 039501 Zg. Brnik – Cilka – R/104, 
• LC 039511 Vopovlje – Zalog, 
• LC 039601 Cerklje – Poženik, 
• LC 039611 Cerklje – Pšata, 
• LC 039621 Poženik – Šmartno, 
• LC 039701 Pšenična Polica – Šmartno – Zalog, 
• LC 039711 Zalog – Cerkljanska Dobrava, 
• LC 039731 Zalog – Lahovče, 
• LC 039801 Grad – Šenturška Gora – Sidraž, 
• LC 160081 Poljane – Senožet – Sveti Lenart, 
• LC 326091 Možjanca – Štefanja Gora – Sp. postaja 

žičnice Krvavec, 
• LC 390031 Šenčur – Trata pri Velesovem, 
• LZ 039051 Grad – Dvorje – Bavant, 
• JP 540921 Velesovo – Vrbica, 
• JP 540911 Velesovo – kamnosek – Hribarju – Kern, 
• JP 540813 Praprotna polica – letališče, 
• JP 540811 Fazanarija – Vrbica,  
• JP 540661 – Šenturška Gora – Štefan  
• druga zemljišča, na katerih že potekajo 

kategorizirane lokalne ceste ali javne poti, v last in 
posest Občine Cerklje na Gorenjskem. 
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3. člen 

(pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko 
bilanco) 

Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem 
urejanja prepisa na podlagi Dogovora o ureditvi 
medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z 
delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 
1994. 
 

4. člen 
(pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov) 
Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS rešuje prepise zemljišč 
na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – 
ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS), Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 
38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00, 87/11, 14/15 – 
ZUUJFO in 74/15 – ZAgrS) in na podlagi Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 
42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn).  
 

5. člen 
(pridobivanje zemljišč iz javnega dobra) 

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z 
izvzemom iz javnega dobra za katastrske občine, ki so 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.  
 

6. člen 
(razglasitev zemljišč za grajeno javno dobro 

lokalnega pomena) 
Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zemljišča, ki 
ležijo v kategoriziranih občinskih cestah, in so last Občine 
Cerklje na Gorenjskem, razglasiti za grajeno javno dobro 
lokalnega pomena. 
 

7. člen 
(pridobivanje zemljišč iz drugih virov) 

Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 ter projektov, 
ki so vključeni v Načrt razvojih programov pri proračunu 
Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča ali 
drugo stvarno pravico. V kolikor določenih zemljišč ni 
mogoče odkupiti za realizacijo projekta, je mogoče v 
takih primerih od lastnika zemljišča pridobiti izvedeno 
pravico ali pravno dejstvo (služnost, stavbna pravica in 
drugo) in se lahko lastniku zemljišča izplača tudi 
odškodnina.  

V letu 2019 se planira odkup zemljišč v Dvorjah - pod 
Jenkovo Lipo. 
 
3. poglavje  
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE CERKLJE NA 
GORENJSKEM 
 

8. člen 
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) 

Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarnega 
premoženja, navedenega v tem členu, ne potrebuje za 
svoje lastne potrebe, zato ga lahko odproda.  
 
V letu 2019 se planira prodaja del novozgrajenega 
objekta na parc. št. 397/5 k.o. Cerklje, namenjenega za 

lekarniško dejavnost, v predvideni vrednosti 200.000,00 
EUR. 
 
Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje 
Občine Cerklje na Gorenjskem: 
 

K.O. 2118 – CERKLJE 
1. Zemljišče: parc. št. 336/11 k.o. 2118-Cerklje (ID 
6584086), površina 121 m2, delež 555/866. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 759,76 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
2. Zemljišče: parc. št. 336/13 k.o. 2118-Cerklje (ID 
6584073), površina 83 m2, delež 614/681. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 521,16 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
3. Zemljišče: parc. št. 336/14 k.o. 2118-Cerklje (ID 
6813618), površina 597 m2.  
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 3.748,56 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.  
4. Zemljišče: parc. št. 336/15 k.o. 2118-Cerklje (ID 
6813617), površina 83 m2.  
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
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Posplošena tržna vrednost: 521,16 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.  
5. Zemljišče: parc. št. 464 k.o. 2118-Cerklje (ID 
3828410), površina 313 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.817,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
6. Zemljišče: parc. št. 498/4 k.o. 2118-Cerklje (ID 
5286576), površina 274 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 3.949,14 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
7. Zemljišče: parc. št. 1261 k.o. 2118-Cerklje (ID 
1927659), površina 5625 m2.  
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 10.091,25 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
8. Zemljišče: parc. št. 1345/6 k.o. 2118-Cerklje (ID 
2321479), površina 223 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.007,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 

Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
9. Zemljišče: parc. št. 1341/4 k.o. 2118-Cerklje (ID 
1728982), površina 2 m. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 18,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
10. Zemljišče: parc. št. 1353/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 
3409352), površina 46 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 414,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
11. Zemljišče: parc. št. 1356/4 k.o. 2118-Cerklje (ID 
6137859), površina 223 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 400,06 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2109 – ČEŠNJEVEK 
12. Zemljišče: parc. št. 31/7 k.o. 2109-Češnjevek (ID 
6221551), površina 95 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 855,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
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Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
13. Zemljišče: parc. št. 277 k.o. 2109-Češnjevek (ID 
1277742), površina 5578 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 26.685,15 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2110 – GRAD 
14. Zemljišče: parc. št. 252 k.o. 2110-Grad (ID 
1141493), površina 9193 m2, delež 7/12. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 4.255,94,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
15. Zemljišče: parc. št. 321/1 k.o. 2110-Grad (ID 
4332006), površina 7845 m2, delež 7/12. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 3.866,19 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.  
16. Zemljišče: parc. št. 321/3 k.o. 2110-Grad (ID 
4164863), površina 105 m2, delež 7/12. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 78,40 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 

Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča.  
17. Zemljišče: parc. št. 366/5 k.o. 2110-Grad (ID 
3829635), površina 233 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 278,67 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
18. Zemljišče: parc. št. 366/81 k.o. 2110-Grad (ID 
6635021), površina 601 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno del kot  stavbno zemljišče 
in del kot kmetijsko zemljišče, ki je določeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 474,17 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
19. Zemljišče: parc. št. 366/82 k.o. 2110-Grad (ID 
6635022), površina 21 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 25,12 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018.  Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
20. Zemljišče: parc. št. 366/19 k.o. 2110-Grad (ID 
6053438), površina 1083 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje pretežno 
kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 548,95 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
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21. Zemljišče: parc. št. 366/28 k.o. 2110-Grad (ID 
6053579), površina 457 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.563,19 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
22. Zemljišče: parc. št. 366/71 k.o. 2110-Grad (ID 
6106009), površina 339 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.238,42 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
23. Zemljišče: parc. št. 366/72 k.o. 2110-Grad (ID 
6106010), površina 57 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 513,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
24. Zemljišče: parc. št. 366/77 k.o. 2110-Grad (ID 
6382748), površina 8 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 72,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
25. Zemljišče: parc. št. 366/78 k.o. 2110-Grad (ID 
6382747), površina 1179 m2. 

Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje pretežno 
kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.435,76 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
26. Zemljišče: parc. št. 974/38 k.o. 2110-Grad (ID 
2064868), površina 874 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.090,61 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
27. Zemljišče: parc. št. 974/40 k.o. 2110-Grad (ID 
1724907), površina 14 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 33,49 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
28. Zemljišče: parc. št. 974/42 k.o. 2110-Grad (ID 
3237324), površina 196 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 703,25 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2115 – LAHOVČE 
29. Zemljišče: parc. št. 1164/11 k.o. 2115-Lahovče (ID 
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1792227), površina 102 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 918,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
30. Zemljišče: parc. št. 1164/12 k.o. 2115-Lahovče (ID 
2128391), površina 58 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 522,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
31. Zemljišče: parc. št. 1164/13 k.o. 2115-Lahovče (ID 
5995406), površina 58 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 522,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
32. Zemljišče: parc. št. 1186/11 k.o. 2115-Lahovče (ID 
6549088), površina 148 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.332,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
33. Zemljišče: parc. št. 1186/12 k.o. 2115-Lahovče (ID 
6549087), površina 29 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 

zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 261,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
34. Zemljišče: parc. št. 25/1 k.o. 2115-Lahovče (ID 
141346), površina 73 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 657,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2116 – SPODNJI BRNIK 
35. Zemljišče: parc. št. 1079/52 k.o. 2116-Spodnji Brnik 
(ID 6015576), površina 85 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 765,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
36. Zemljišče: parc. št. 1079/53 k.o. 2116-Spodnji Brnik 
(ID 6015577), površina 10 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 90,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
37. Zemljišče: parc. št. 512/15 k.o. 2116-Spodnji Brnik 
(ID 6015542), površina 68 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
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prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11).  
Posplošena tržna vrednost: 68,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2079 – ŠENTURŠKA GORA 
38. Zemljišče: parc. št. 553/3 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 4456307), površina 105 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 630,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
39. Zemljišče: parc. št. 1036/108 k.o. 2079-Šenturška 
gora (ID 1613123), površina 1710 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.105,09 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
40. Zemljišče: parc. št. 1036/109 k.o. 2079-Šenturška 
gora (ID 2621520), površina 5325 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.599,27 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
41. Zemljišče: parc. št. 1830/2 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 4519015), površina 315 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 

Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 226,80 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
42. Zemljišče: parc.  št. 1867/7 k. o. 2079-Šenturška 
gora (ID 4189342), površina 181 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.066,89 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
43. Zemljišče: parc. št. 1848/1 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161680), površina 1922 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.404,84 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
44. Zemljišče: parc. št. 1848/2 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161681), površina 160 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 125,76 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
45. Zemljišče: parc. št. 1848/3 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161682), površina 219 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
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OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 172,13 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
46. Zemljišče: parc. št. 1848/4 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161683), površina 334 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 332,18 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
47. Zemljišče: parc. št. 1848/5 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161684), površina 23 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 136,80 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
48. Zemljišče: parc. št. 1848/6 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161685), površina 320 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.920,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
49. Zemljišče: parc. št. 1848/7 k.o. 2079-Šenturška gora 
(ID 6161686), površina 349 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 290,23 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
50. Zemljišče: parc. št. 1857/2 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 6417824), površina 142 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 852,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
51. Zemljišče: parc. št. 1036/182 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 1783410), površina 291 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.746,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
52. Zemljišče: parc. št. 1036/164 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 4347855), površina 105 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 630,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
53. Zemljišče: parc. št. 1036/187 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 149958), površina 13 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
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Posplošena tržna vrednost: 78,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
54. Zemljišče: parc. št. 1036/83 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 3508431), površina 1008 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 10.872,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
55. Zemljišče: parc. št. 1036/191 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 1448037), površina 493 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.958,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
56. Zemljišče: parc. št. 1036/165 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 3172572), površina 80 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 480,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
57. Zemljišče: parc. št. 1036/189 k.o. 2079 – Šenturška 
Gora (ID 652937), površina 22 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 132,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 

Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2112 – ŠMARTNO 
58. Zemljišče: parc. št. 674/3 k.o. 2112-Šmartno (ID 
2032603), površina 239 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.143,38 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
59. Zemljišče: parc. št. 674/31 k.o. 2112-Šmartno (ID 
6555493), površina 174 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 832,42 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
60. Zemljišče: parc. št. 674/5 k.o. 2112-Šmartno (ID 
5223675), površina 180 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 861,12 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
61. Zemljišče: parc. št. 674/6 k.o. 2112-Šmartno (ID 
1529373), površina 180 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 861,12 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
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Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
62. Zemljišče: parc. št. 674/7 k.o. 2112-Šmartno (ID 
354142), površina 180 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 861,12 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
63. Zemljišče: parc. št. 674/8 k.o. 2112-Šmartno (ID 
1194286), površina 168 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 803,71 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
64. Zemljišče: parc. št. 674/9 k.o. 2112-Šmartno (ID 
2705818), površina 168 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 803,71 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
65. Zemljišče: parc. št. 674/10 k.o. 2112-Šmartno (ID 
2369787), površina 168 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 803,71 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 

66. Zemljišče: parc. št. 674/11 k.o. 2112-Šmartno (ID 
2705817), površina 168 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 803,71 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
67. Zemljišče: parc. št. 674/12 k.o. 2112-Šmartno (ID 
4720539), površina 168 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 803,71 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
68. Zemljišče: parc. št. 674/13 k.o. 2112-Šmartno (ID 
354141), površina 168 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 803,71 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
69. Zemljišče: parc. št. 674/14 k.o. 2112-Šmartno (ID 
1696812), površina 427 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.042,77 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a. stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
70. Zemljišče: parc. št. 674/30 k.o. 2112 Šmartno (ID 
6555573), površina 5026 m2. 
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Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 24.044,38 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
71. Zemljišče: parc. št. 795/1 k.o. 2112-Šmartno (ID 
2758074), površina 1331 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 7.163,44 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
72. Zemljišče: parc. št. 674/19 k.o. 2112 – Šmartno (ID 
1194285), površina 1313 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 11.817,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča 
73. Zemljišče: parc. št. 674/23 k.o. 2112 – Šmartno (ID 
6015150), površina 3042 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 27.378,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2080 – ŠTEFANJA GORA 
74. Zemljišče: parc. št. 351/24 k.o. 2080-Štefanja gora 
(ID 6536972), površina 3260 m2. 

Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.469,81 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
75. Zemljišče: parc. št. 351/25 k.o. 2080-Štefanja gora 
(ID 6536971), površina 1052 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.008,94 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
76. Zemljišče: parc. št. 470 k.o. 2080-Štefanja gora (ID 
5108793), površina 8880 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 8.916,94 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
77. Zemljišče: parc. št. 540/14 k.o. 2080-Štefanja gora 
(ID 6756727), površina 63 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 45,36 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2108 – VELESOVO 
78. Zemljišče: parc. št. 602/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 
514609), površina 826 m2. 
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Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 7.434,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
79. Zemljišče: parc. št. 671/6 k.o. 2108-Velesovo (ID 
2614478), površina 403 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 3.627,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
80. Zemljišče: parc. št. 671/15 k.o. 2108-Velesovo (ID 
3117894), površina 38 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 342,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
81. Zemljišče: parc. št. 1118/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 
1413903), površina 296 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje gozdnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 387,76 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
82. Zemljišče: parc. št. 1742/5 k.o. 2108-Velesovo (ID 
3412226), površina 103 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 

prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 152,54 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
83. Zemljišče: parc. št. 1779/6 k.o. 2108-Velesovo (ID 
1531224), površina 29 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 261,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
84. Zemljišče: parc. št. 1784/3 k.o. 2108-Velesovo (ID 
1866556), površina 5 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 45,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
85. Zemljišče: parc. št. 1783/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 
1287597), površina 10 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 90,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
86. Zemljišče: parc. št. 1783/3 k.o. 2108-Velesovo (ID 
615494), površina 21 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
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št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 189,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
87. Zemljišče: parc. št. 1791/11 k.o. 2108 - Velesovo (ID 
6699413), površina 102 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 60,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
88. Zemljišče: parc. št. 1791/12 k.o. 2108 - Velesovo (ID 
6699414), površina 28 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 252,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
89. Zemljišče: parc. št. 1791/10 k.o. 2108 - Velesovo (ID 
6554158), površina 78 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11).  
Posplošena tržna vrednost: 702,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
90. Zemljišče: parc. št. 1800/4 k.o. 2108-Velesovo (ID 
951741), površina 175 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskega in 
stavbnega zemljišča, ki je določeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 994,92 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
91. Zemljišče: parc. št. 1800/14 k.o. 2108-Velesovo (ID 
4814210), površina 52 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 93,29 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
92. Zemljišče: parc. št. 1263/3 k.o. 2108-Velesovo (ID 
6872412), površina 12 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 43,06 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
93. Zemljišče: parc. št. 1263/2 k.o. 2108-Velesovo (ID 
6872409), površina 321 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 2.411,58 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2113 – ZALOG 
94. Zemljišče: parc. št. 1100/4 k. o. 2113-Zalog (ID 
3232480), površina 56 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
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občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 504,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
95. Zemljišče: parc. št. 376/1 k.o. 2113-Zalog (ID 
6102498), površina 10 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 90,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
96. Zemljišče: parc. št. 376/2 k.o. 2113-Zalog (ID 
6102499), površina 40 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 71,76 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
97. Zemljišče: parc. št. 376/3 k.o. 2113-Zalog (ID 
6102500), površina 129 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.161,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
98. Zemljišče: parc. št. 376/4 k.o. 2113-Zalog (ID 
6102501), površina 193 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 

Posplošena tržna vrednost: 1.737,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
99. Zemljišče: parc. št. 1084/3 k.o. 2113-Zalog (ID 
3422714), površina 65 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 585,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
100. Zemljišče: parc. št. 1084/4 k.o. 2113-Zalog (ID 
1574540), površina 105 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 188,37 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
101. Zemljišče: parc. št. 1084/5 k.o. 2113-Zalog (ID 
1071355), površina 156 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 279,86 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
102. Zemljišče: parc. št. 1084/6 k.o. 2113-Zalog (ID 
735380), površina 135 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.215,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
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Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
103. Zemljišče: parc. št. 1084/7 k.o. 2113-Zalog (ID 
903294), površina 74 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 666,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
104. Zemljišče: parc. št. 1084/8 k.o. 2113-Zalog (ID 
566629), površina 32 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 288,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
105. Zemljišče: parc. št. 1084/18 k.o. 2113-Zalog (ID 
3086346), površina 20 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno pretežno kot območje 
kmetijskih zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 53,17 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
106. Zemljišče: parc. št. 1084/20 k.o. 2113-Zalog (ID 
3254296), površina 8 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 14,35 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 

107. Zemljišče: parc. št. 1111/1 k.o. 2113 – Zalog (ID 
4765773), površina 112 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno del kot  območje stavbnih 
zemljišč in del kot območje kmetijskih zemljišč, ki je 
določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
(OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, 
št. 62/16 - SD OPN št. 3, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/17 - SD OPN št. 5 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 48/17 - SD OPN št. 1 in SD OPN št. 
4, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18 - SD OPN 
št. 9, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/18 - SD 
OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 709,38 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
108. Zemljišče: parc. št. 1110/4 k.o. 2113 – Zalog (ID 
6732947), površina 437 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 783,98 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
109. Zemljišče: parc. št. 1110/6 k.o. 2113 – Zalog (ID 
6732949), površina 74 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 265,51 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
110. Zemljišče: parc. št. 1110/7 k.o. 2113 – Zalog (ID 
6732948), površina 87 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 468,23 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
111. Zemljišče: parc. št. 1110/8 k.o. 2113 – Zalog (ID 
6732949), površina 52 m2. 
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Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 93,29 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
112. Zemljišče: parc. št. 1110/9 k.o. 2113 – Zalog (ID 
6732949), površina 465 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 834,21 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
113. Zemljišče: parc. št. 1110/3 k.o. 2113 – Zalog (ID 
735383), površina 150 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1.350,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
114. Zemljišče: parc.  št. 1113/4 k.o. 2113-Zalog (ID 
6732943), površina 172 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 308,57 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
115. Zemljišče: parc.  št. 1118/7 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671066), površina 44 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 

prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 78,94 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
116. Zemljišče: parc.  št. 1118/8 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671054), površina 36 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 64,58 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
117. Zemljišče: parc.  št. 1118/9 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671065), površina 61 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 109,43 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
118. Zemljišče: parc.  št. 1118/10 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671055), površina 138 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 247,57 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
119. Zemljišče: parc.  št. 1118/11 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671059), površina 49 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
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št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 87,91 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
120. Zemljišče: parc.  št. 1118/12 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671058), površina 45 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 80,73 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
121. Zemljišče: parc.  št. 1118/13 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671054), površina 133 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 238,60 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
122. Zemljišče: parc.  št. 1118/14 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671056), površina 70 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 125,58 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
123. Zemljišče: parc.  št. 1118/15 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671063), površina 83 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 113,02 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
124. Zemljišče: parc.  št. 1118/16 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671062), površina 54 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 96,88 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
125. Zemljišče: parc.  št. 1118/17 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671061), površina 58 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 104,05 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
126. Zemljišče: parc.  št. 1118/18 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671060), površina 67 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 120,20 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
127. Zemljišče: parc.  št. 1118/19 k.o. 2113-Zalog (ID 
6671064), površina 188 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
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Posplošena tržna vrednost: 337,27 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
128. Zemljišče: parc.  št. 1119 k.o. 2113-Zalog (ID 
5101788), površina 187 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 335,48 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
129. Zemljišče: parc. št. 1126/4 k.o. 2113 – Zalog (ID 
6629489), površina 106 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 954,00 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

K.O. 2117 – ZGORNJI BRNIK 
130. Zemljišče: parc. št. 528/1 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264400), površina 450 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 538,20 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
131. Zemljišče: parc. št. 528/2 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264399), površina 160 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno del kot kmetijsko in del kot 
stavbno zemljišče, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 

Posplošena tržna vrednost: 188,70 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
132. Zemljišče: parc. št. 528/3 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264398), površina 80 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 95,68 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
133. Zemljišče: parc. št. 528/4 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264395), površina 6 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 7,18 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
134. Zemljišče: parc. št. 528/5 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264396), površina 1 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 1,20 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
135. Zemljišče: parc. št. 528/6 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264397), površina 537 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno del kot kmetijsko in del kot 
stavbno zemljišče, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 642,25 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
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Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
136. Zemljišče: parc. št. 569/4 k.o. 2117 - Zgornji Brnik 
(ID 6264380), površina 165 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 394,68 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
137. Zemljišče: parc. št. 569/9 k.o. 2117 - Zgornji Brnik 
(ID 6264376), površina 44 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje stavbnih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 34,32 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
138. Zemljišče: parc. št. 569/12 k.o. 2117 - Zgornji Brnik 
(ID 6264386), površina 10 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 47,84 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
139. Zemljišče: parc. št. 569/13 k.o. 2117 - Zgornji Brnik 
(ID 6264387), površina 2 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 9,57 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 

140. Zemljišče: parc. št. 1303/2 k.o. 2117 – Zgornji Brnik 
(ID 6264374), površina 126 m2. 
Po osnovni namenski rabi je predmetno zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot  območje kmetijskih 
zemljišč, ki je določeno v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16 - SD OPN 
št. 3, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17 - SD 
OPN št. 5 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/17 - 
SD OPN št. 1 in SD OPN št. 4, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18 - SD OPN št. 9, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/18 - SD OPN št. 11). 
Posplošena tržna vrednost: 226,04 EUR, na podlagi 
evidence GURS-a, stanje na dan 10.12.2018. Občina 
Cerklje na Gorenjskem bo pred sklenitvijo pravnega 
posla naročila cenitev predmetnega zemljišča. 
 

9. člen 
(Socialno varstveni zavod Taber) 

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem soglaša, da 
se lahko  nepremičnine, ki so v lasti do 1/1 Socialno 
varstvenega zavoda Taber, bremenijo s hipoteko kot 
obliko zavarovanja za pridobitev bančne garancije ali 
kredita pri poslovni banki in bremenijo s stavbno pravico. 
 
4. poglavje  
NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
 

10. člen 
(Načrt najema in oddaje nepremičnega premoženja v 

najem) 
Občina Cerklje na Gorenjskem lahko nepremično 
premoženje, ki ga začasno ne potrebuje za svojo lastno 
dejavnost, odda v najem v skladu z določbami Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in njenimi podzakonskimi akti. 
Stanovanja in drugo nepremično premoženje, ki je v tem 
načrtu predvideno za odprodajo, se lahko v primeru 
interesa, odda v najem za določen ali nedoločen čas v 
skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti in njenimi 
podzakonskimi akti. 
 
5. poglavje  
SPREJEM NAČRTA 
 

11. člen 
(sprejem Načrta ravnanja) 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Cerklje na Gorenjskem sprejme svet samoupravne 
lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za 
izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.  
   
6. poglavje  
KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
(sprejem in veljavnost) 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan 
po objavi.   
Z dnem uveljavitve tega načrta preneha veljati Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2018).  
Posamični postopki, ki so bili začeti na podlagi Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2018 se dokončajo v letu 2019. 
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Številka: 478-1/2018-03 
Datum: 24. 1. 2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
31. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 

Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 
 
Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18) je občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 3. redni seji, dne 23. 1. 2019, sprejel 
 

NAČRT 
RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019 
 

1. člen 
(uvodno določilo) 

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2019 se 
določi in sprejme Načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2019. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem v 
navedenem letu obsega le načrt pridobivanja premičnega 
premoženja.   
 

2. člen 
(pridobivanje premičnega premoženja) 

Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema 
pridobitev osnovnega sredstva – motorno vozilo. Motorno 
vozilo se nabavi do višine razpoložljivih sredstev na 
proračunski postavki 0637 konto 420101.  
 

3. člen 
(sprejem in veljavnost) 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2019 se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-01/2018-04 
Datum: 24. 1. 2019 
 
 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
32. Odlok o proračunu Občine Cerklje na 

Gorenjskem za leto 2019 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. 
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni 
seji dne 23.01.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2019 določajo proračun,  višina splošnega dela 
proračuna in struktura posebnega dela proračuna, 
postopki izvrševanja proračuna, posebnosti pri 
upravljanju in prodaji finančnega premoženja občine ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

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 se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 Skupina/podskupina kontov         € 

 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.518.004 

 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.448.364 

70 DAVČNI PRIHODKI 6.006.883 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 4.615.471 

 
703 Davki na premoženje 1.098.742 

 
704 Domači davki na blago in storitve 292.670 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.441.482 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 672.717 

 
711 Takse in pristojbine 14.736 

 
712 Denarne kazni  184.150 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 29.676 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.540.203 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 502.000 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 202.000 

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 300.000 

73 PREJETE DONACIJE 85.000 

 
730 Prejete donacije iz domačih virov 85.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 482.640 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 366.502 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 116.138 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.237.543 

40 TEKOČI ODHODKI 2.591.852 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 436.513 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  68.929 

 
402 Izdatki za blago in storitve 1.980.351 

 
403 Plačila domačih obresti 1.000 

 
409 Rezerve 105.059 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.735.650 

 
410 Subvencije 318.150 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.663.344 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 353.810 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 400.346 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.370.701 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.370.701 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 539.340 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 539.340 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -7.719.539 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

Skupina/Podskupina kontov    

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 260.830 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 260.830 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 260.830 

 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443) 0 

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 260.830 
C.  RAČUN FINANCIRANJA   

Skupina/Podskupina kontov   

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.100.000 

50 ZADOLŽEVANJE 1.100.000 

 
500 Domače zadolževanje 1.100.000 

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -6.358.709 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.100.000 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 7.719.539 

 
Stanje na računu preteklega leta 31.12. 6.358.709 

    
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani občine. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 

ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, in tega odloka 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
pod konta. 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.   
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so: 
• donacije, 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
• požarna taksa, 

• turistična taksa, 
• prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,  
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, 
• prejeta sredstva iz državnega proračuna in javnih 

agencij za investicije. 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg 
teh izdatkov in višina proračuna. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, to je 
župan.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in 
njegovi realizaciji. 
 

 
 

6. člen 
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(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 
breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov za največ 20 %.  V primeru  premalo 
planiranih sredstev za tekoče leto, ta sredstva lahko  črpa 
iz tekoče proračunske rezerve. Projekte, katerih vrednost 
se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so; 
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF .  
2. podračun stanovanjskega sklada 
Občina oblikuje proračunske rezerve iz prve točke v 

zakonski višini največ do višine 1,5% prejemkov 
proračuna. Proračunske rezerve za stanovanjski sklad se 
v letu 2019 oblikujejo v višini 410,00 €. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
6.500,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 
je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali 
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O 
uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.  
 

10. člen 
(pooblastila županu) 

S tem odlokom občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem pooblašča župana, da potrdi  investicijsko 
dokumentacijo za projekte, pripravljene na podlagi določil 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 
 
4. Posebnosti ravnanja s stvarnim premoženjem 
 

11. člen 
(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 
€. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška 2 €, v poslovnih knjigah razknjiži in se v 
kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
12. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Občina Cerklje na Gorenjskem se  lahko dolgoročno 
zadolži do višine 1.100.000 €.  

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb,  katerih 
ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem, v letu 
2019 ne sme preseči 1.100.000 €. Skupna višina pomeni 
največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj. 

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja in 
drugim pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je Občina 
Cerklje na Gorenjskem,  je soglasje Občinskega sveta 
Občine Cerklje na Gorenjskem. Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine Cerklje 
na Gorenjskem, da podpiše poroštvo do dovoljene višine. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na 
Gorenjskem v letu 2020, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Splošni in posebni del 
proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na 
spletni strani občine. 
 
Številka: 410-27/2018-39 
Cerklje: 23.01.2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 8 
(krajše: SD OPN 08) 

 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZureP-2), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje 
na Gorenjskem na svoji 3. redni seji dne, 23.1.2019 
sprejel 
 

ODLOK O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - SPREMEMBE 

ŠT. 8 (KRAJŠE: SD OPN 08) 
 

1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/2014, Uradni list RS, št. 62/2016, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017, 48/2017, 
23/2018 in 32/2018). 
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2. člen 

SD OPN 08 se nanašajo na spremembo namenske rabe 
za enoto urejanja prostora TR7/11 ter posledično 
spremembe enot urejanja prostora TR8, TR9, TR10. 
 

3. člen 
V celotnem 295. členu se za besedilom »TR3« doda 
besedilo, ki se glasi », TR8, TR9 in TR10«. 
 

4. člen 
(1) Na koncu prve vrstice 300. člena se doda besedilo, ki 
se glasi: », TR7/11«. 
(2) Za zadnjim odstavkom 300. člena se doda nov 
odstavek, ki se glasi: »(C) PIP za EUP TR7/11: Na 
območju naj se načrtuje minimalno število prometnih 
znakov. V primeru posegov v kozolec naj se odstranjeni 
del kozolca prestavi na drugo stran kozolca. Krožišče naj 
bo zasnovano kot parterna zelenica, brez skulptur, 
panojev ali drugih objektov. Dopustna je zasaditev 
drevesa. 
Na območju ureditve cestnih povezav se prestavi 
obstoječe vodovodno omrežje Trata – Praprotna Polica. 
Vodovod se uskladi načrtovani ureditvi ceste.« 
 

5. člen 
V grafičnih prikazih izvedbenega dela se nadomestita 
lista številka 6: 
3- Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev, merilo 1:5.000, 
4- Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture, merilo 1:5.000. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

6. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na 
Gorenjskem, spremembe št. 8, je na vpogled 
zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje 
na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na 
Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) 
se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, 
pristojnem za prostor. 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-01/2018-119 
Cerklje: 23.01.2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
34. Sklep o cenah odkupa zemljišč 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 35. člen Zakona o  
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 7. in 88. 
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je 
občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni 
seji dne 23. 1. 2019 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O CENAH ODKUPA ZEMLJIŠČ 
 

1. člen 
S tem sklepom se določa cena za odkup zemljišč za 
potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, vključno z 
menjalnimi pogodbami, ki so povezane s tovrstnimi 
odkupi zemljišč  na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem. 
 

2. člen 
Odkup zemljišč se izplačuje na podlagi sklenjenih 
pogodb po sledečih cenah za m2 zemljišč: 

• Zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in 
območja namenske rabe P in O v naseljih 25 
EUR/m2 

• Kmetijska zemljišča (K1, K2) in območja namenske 
rabe P in O izven naselij v nižinskem delu občine 
6,50 EUR/m2 

• Kmetijska zemljišča (K1, K2) in območja namenske 
rabe P in O izven naselij v višinskem delu občine 
3,25 EUR/m2 

• Gozdna zemljišča, območja površinskih voda, 
območja vodne infrastrukture in območja namenske 
rabe P in O izven naselij 1,50 EUR/m2 

 
3. člen 

Občina Cerklje na Gorenjskem plača vse stroške, ki 
nastanejo pri prepisu zemljišč (stroški cenitve zemljišč, 
stroški sestave pogodbe, davek na promet nepremičnin, 
stroški overitve podpisa, stroški vknjižbe v zemljiško 
knjigo in drugo). 
 

4. člen 
Posamično zemljišče v velikosti do 200 m2 se 

obračuna skladno s tem sklepom. Za zemljišča, ki so 
večja od 200 m2, se pred sklenitvijo pravnega posla 
naroči cenitev. 

Cenitev se naroči tudi v primeru, če odgovorna oseba 
za izvedbo postopka po tem sklepu razpolaga s podatki, 
iz katerih izhaja, da je vrednost m2 posamičnega 
zemljišča izkustveno bistveno višja ali nižja od cen, 
določenih v 2. členu tega sklepa. 
 

5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
cenah odkupa zemljišč za potrebe izgradnje komunalne 
infrastrukture na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, 
ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 1/2015. 
 

6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-01/2018-06 
Datum: 24. 1. 2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
35. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih 

poslov kot izjeme od vključitve v načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 

Na podlagi 2. odst. 27. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
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(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) je občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji dne 23. 1. 
2019 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH 

POSLOV KOT IZJEME OD VKLJUČITVE V NAČRT 
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019 
 

1. 
Občina Cerklje na Gorenjskem lahko v primeru 
spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče 
določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2019, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki 
narekujejo hiter odziv, sklepa pravne posle, ki niso 
predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem, v skupni vrednosti, ki ne sme presegati:  

• 10% skupne vrednosti načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019 oziroma 70.000,00 EUR 

• 10% skupne vrednosti načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019 oziroma 50.000,00 EUR.   

 
2. 

V primeru sklenitve pravnega posla na podlagi tega 
sklepa, se o tem poroča na naslednji redni seji 
Občinskega sveta. 

 
3. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
Številka: 478-01/2018-05 
Datum: 24. 1. 2019 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
OBČINA DESTRNIK 

 
36. Odlok o spremembi Odloka o izdajateljstvu 

javnega glasila Občan 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 
110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 
77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 
47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) ter 15. člena 
Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, 
št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10- popr., 
14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 
2. redni seji, dne 18. 1. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O IZDAJATELJSTVU 

JAVNEGA GLASILA OBČAN 
 

1. člen 
V Odloku o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15 ter Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 13/18) se prvi stavek 7. člena 
spremeni tako, da glasi: 
»Na leto izide 11 številk glasila (avgusta ne izide).« 
 

2. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-1/2019-2 
Datum: 18. 1. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
37. Sklep o razrešitvi in imenovanju novega 

odgovornega urednika javnega glasila Občan 
 
Na podlagi 14. člen Odloka o izdajateljstvu javnega 
glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 
3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18) in 15. 
člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine 
Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10-
popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na 
2. redni seji, dne 18. 1. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU NOVEGA 

ODGOVORNEGA UREDNIKA 
JAVNEGA GLASILA OBČAN 

 
1. člen 

Zmagoslav Šalamun se razreši funkcije odgovornega 
urednika javnega glasila Občan. 
 

2. člen 
Tadej Urbanija se imenuje za novega odgovornega 
urednika javnega glasila Občan, do izteka mandata 
uredništva v sedanji sestavi.   
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 900-1/2019-2R-8 
Datum: 18. 1. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
38. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Destrnik za volilno leto 2018 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 15. člena Statuta 
Občina Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 
10/10 – uradno prečiščeno besedilo,  14/14 in 9/15 ) je 
Občinski svet Občine Destrnik na 2. redni seji dne 18. 1. 
2019 sprejel 
 
 
 
 
 

SKLEP 
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O SPREMEMBI SKLEPA O DELNI POVRNITVI 
STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 

VOLITVE V OBČINI DESTRNIK ZA VOLILNO LETO 
2018 

 
1. člen 

V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/18) se 5. točka 
spremeni tako, da glasi: 
»Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 
svet in za volitve za župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Destrnik najkasneje v roku 30. dni po oddaji in objavi 
finančnega poročila preko portala AJPES.« 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-1/2019-2R-7 
Datum: 18. 1. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
39. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprav 

3. sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Destrnik – 3. SD 
OPN 

 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradni prečiščeno 
besedilo, 11/10-popr., 14 /14 in 9/15) župan Občine 
Destrnik sprejme   
 

SKLEP 
O RAZVELJAVITVI SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAV 

3. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA  OBČINE DESTRNIK – 3. 

SD OPN 
 

1. 
Razveljavi se Sklep o začetku priprav 3. sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Destrnik – 3. SD OPN (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 60/2016). 
 

2. 
S sklepom se ustavijo vsi postopki in aktivnosti priprave 
prostorskega načrta, navedenega v prvi točki. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 3500-8/2016-4 
Datum: 23. 1. 2019    
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
 
 
 

OBČINA GORNJI GRAD 

 
40. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Gornji Grad 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US), drugega odstavka 132. člena Zakona o 
urejanju prostora (uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena 
Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo SO, št. 8/16) 
je občinski svet Občine Gornji Grad na svoji  2. seji,  dne 
17. januarja 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 
PREVERITVE V OBČINI GORNJI GRAD 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki 
jih Občina Gornji Grad (v nadaljevanju: občina) zaračuna 
investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, 
razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Gornji 
Grad, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku 
lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi 
odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti 
dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali 
pobudnika začasne rabe prostora. 
 

2. člen 
(višina stroškov) 

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 
• za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 

posamični poselitvi 1.000,00 eur, 
• za individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev 2.000,00 eur, 
• za omogočanje začasne rabe prostora 1.500,00 

eur. 
(2) Zavezanec za plačilo stroškov lokacijske preveritve 
je investitor oziroma pobudnik. 
 

3. člen 
(način plačila) 

(1) Investitor oziroma pobudnik poda pobudo za izvedbo 
postopka lokacijske preveritve in priloži elaborat 
lokacijske preveritve (v nadaljevanju: elaborat). Občina 
preveri ustreznost pobude in skladnost elaborata z 
določili zakona o urejanju prostora. 
(2) Občina izda investitorju oziroma pobudniku sklep o 
plačilu stroškov lokacijske preveritve. 
(3) Plačilo stroškov lokacijske preveritve je pogoj za 
obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski 
preveritvi. 
 

4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Datum:  17.01.2019 
Številka: 03201-0002/2018-2019-19 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 
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41. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji 
Grad in Bočna 

 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08,98/09-
ZIUZGK, 36/10,62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 
14/15-ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
služno (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,120/05 in 93/15) 
in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG slovenskih 
občin, št. 8/16) je Občinski svet Občine Gornji Grad na 
svoji 2. redni seji, dne 17. januarja 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O DOPOLNITVI SKLEPA 

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 
VZGOJE 

V VRTCU GORNJI GRAD IN BOČNA 
 

1. člen 
V prvem členu sklepa št. 03201-0029/2014-2018-3, z dne 
27.9.2018 se dopolni tabela, ki se po novem glasi: 
 

Prva starostna skupina: 
- celodnevni program (od 6 do 

9 ur) 
- poldnevni program (od 4 do 6 

ur) 
- celodnevni program (od 6 do 

9 ur) – brez živil 

 
480,02 EUR 
427,22 EUR 
444,22 EUR 

Druga starostna skupina in 
kombinirani oddelek: 
- celodnevni program (od 6 do 

9 ur) 
- poldnevni program (od 4 do 6 

ur) 
- celodnevni program (od 6 do 

9 ur) – brez živil 

 
388,67 EUR 
345,92 EUR 
352,87 EUR 

 
2. člen 

Dopolnitev sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Datum:   17.01.2019       
Številka: 03201-0002/2018-2019-18 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
42. Sklep o ustanovitvi Odbora za kmetijstvo 

Občine Gornji Grad 
 
Na podlagi 29. člena in 30. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) , 16. in 
24. Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 08/16) ter 57. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 08/16) je Občinski svet Občine 
Gornji Grad na svoji 2. redni seji, dne 17. januarja 2019 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O USTANOVITVI ODBORA ZA KMETIJSTVO OBČINE 

GORNJI GRAD 
 

1. člen 
Ustanovi se Odbor za kmetijstvo Občine Gornji Grad, ki 
ima 5 članov. Svet imenuje tri člane izmed svetnikov in 
dva člana izmed drugih občanov. 
 

2. člen 
Odbor za kmetijstvo opravlja naloge na področju 

pospeševanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
kmetijskih dejavnosti v občini. Spremlja aktualno 
zakonodajo in razpise s področja kmetijstva, gozdarstva 
in kmetijskih dejavnosti, sodeluje pri oblikovanju razvojnih 
programov ter obravnava aktualno problematiko s tega 
področja. 

Po obravnavi posameznih zadev s področij iz 
predhodnega odstavka tega člena občinskemu svetu 
predlaga v sprejem ustrezne odločitve iz njegove 
pristojnosti. 
 

3. člen 
Odbor opravlja delo na način, kot je določen za delo 
delovnih teles sveta v Poslovniku občinskega sveta 
Občine Gornji Grad. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:      03201-0002/2018-2019-15 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
OBČINA HOČE – SLIVNICA 

 
43. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske 

preveritve za območje objekta na parceli 
številka 52 in delu 53/2 K.O. Bohova 

 
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017)  ter 8. člena 
Statuta Občine Hoče-Slivnica (GSO, št. 61/2018) je 
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 1. dopisni seji dne 
18. 1. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE 

PREVERITVE 
ZA OBMOČJE OBJEKTA NA PARCELI ŠTEVILKA 52 

IN DELU 53/2 K.O. BOHOVA 
 

1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve 

za območje objekta na parceli številka 52 in delu 53/2 
k.o. Bohova, ki ga je izdelal Urbis d.o.o., Partizanska 
cesta 3, Maribor.  

Elaborat lokacijske preveritve se nanaša na 
individualno odstopanje od določil prostorskih aktov na 
zemljišču s parcelno št. 52 in del 53/2, k.o. Bohova. 

Odstopanje je potrebno zaradi spremembe 
namembnosti enostanovanjske stavbe v stanovanjsko 
stavbo za druge posebne družbene skupine.  
 

2. člen 
Za potrebe spremembe namembnosti enostanovanjske 

stavbe v stanovanjsko stavbo za druge posebne 
družbene skupine se na zemljiščih s parcelno št. 52 in 
delu 53/2, k.o. Bohova dovoli individualno odstopanje od 
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določil prostorskega akta Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 
28/14, 4/15-teh. popravek, 10/15-obvezna razlaga, 
23/15-teh. popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh. 
popravek, 9/16, 10/16-teh. popravek, 4/17-teh. popravek, 
6/17, 9/17-teh. popravek, 23/17, 24/17, 3/18 - obvez.  
razlaga). 

Za izvedbo načrtovanega posega so potrebni 
individualni prostorski izvedbeni pogoji in sicer: 

• na parceli številka 52 in delu parcele 53/2 k.o. 
Bohova se dovoli sprememba namembnosti iz 
enostanovanjske stavbe (klasifikacija CC-SI 11100) 
v stanovanjsko stavbo za druge posebne družbene 
skupine (klasifikacija CC-SI 11302) in naslednje 
vrednosti regulacijskih elementov:  

• FZ (faktor zazidanosti gradbene parcele): do 60% 
• FI (faktor izrabe gradbene parcele): do 1,1. 
• dovoli se izvedba dvokapne strehe v kombinaciji z 

enokapno streho in v delu strehe (na južni strani) 
naklon 55°. 

 
3. člen 

Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor 
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha 
veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano 
gradbeno dovoljenje ali predodločba. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-1/2019 
Datum: 15. 1. 2019 

 Občina Hoče-Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
OBČINA KOBILJE 

 
44. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 

občine Kobilje 
 
Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 30. člena Statuta 
Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
26/2016), je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 2. 
redni seji dne 17.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

KOBILJE 
 

I. 
V Nadzorni odbor občine Kobilje se imenujejo: 

1. Bukovec Emil 
2. Brigita Grah 
3. Marija Domonkoš 
4. Tina Horvat 
5. Mateja Hozjan 

 
II. 

Mandat članov nadzornega odbore traja štiri leta. 
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. 
 

III. 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 010 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
45. Sklep o imenovanju Statutarno pravne 

komisije 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) in 65. in 103. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (Uradni list 
RS, št. 31/2012), je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 
2. redni seji dne 17.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 
I. 

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo: 
Za predsednika:  

1. Darko Horvat 
Za člane:  
2. Tomaž Zver 
3. Borut Bukovec 

 
II. 

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika 
sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in 
drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. 
 

III. 
Mandat predsednika in članov komisije traja do izteka 
mandata Občinskega sveta Občine Kobilje. 
 

IV. 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 015 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
46. Sklep o imenovanju Odbora za varstvo okolja 

in urejanje prostora 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) in 64. in 103. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (Uradni list 
RS, št. 31/2012), je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 
2. redni seji dne 17.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA IN 

UREJANJE PROSTORA 
 

I. 
V Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora se 
imenujejo: 
Za predsednika:  
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1. Pavel Horvat 
Za člane:  

2. Boris Nemet 
3. Borut Bukovec 
4. Marjan Horvat 
5. Bojan Smej 

 
II. 

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev 
iz pristojnosti občine na področju varstva okolja in 
urejanja prostora, ki so občinskemu svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu 
svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
 

III. 
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka 
mandata Občinskega sveta Občine Kobilje. 
 

IV. 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 014 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
47. Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske 

dejavnosti 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) in 61. in 103. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (Uradni list 
RS, št. 31/2012), je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 
2. redni seji dne 17.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA NEGOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI 
 

I. 
V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenujejo: 
Za predsednika:  

1. Dominik Ferencek  
Za člane:  

2. Tomaž Zver 
3. Darko Horvat 
4. Marjeta Vugrinec 
5. Polonca Domonkoš 
6. Matej Puhan 

 
II. 

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev 
iz pristojnosti občine na področju negospodarskih 
dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda 
stališče s predlogom odločitve. 
 

III. 
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka 
mandata Občinskega sveta Občine Kobilje. 
 

IV. 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 

Številka: 011 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
48. Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) in 63. in 103. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (Uradni list 
RS, št. 31/2012), je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 
2. redni seji dne 17.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA KMETIJSTVO 

 
I. 

V Odbor za kmetijstvo se imenujejo: 
Za predsednika:  

1. Borut Bukovec 
Za člane:  

2. Pavel Horvat  
3. Dominik Ferencek 
4. Miha Jambrovič 
5. Mirko Berden 

 
II. 

Odbor obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva, 
veterinarstva, lovstva in ribištva, pospeševanje 
proizvodnje hrane, preskrbo z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami, vse predloge aktov iz pristojnosti občine 
na področju kmetijstva občine, ki so občinskemu svetu 
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
 

III. 
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka 
mandata Občinskega sveta Občine Kobilje. 
 

IV. 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 013 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
49. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarske 

dejavnosti 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) in 62. in 103. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobilje (Uradni list 
RS, št. 31/2012), je Občinski svet Občine Kobilje na svoji 
2. redni seji dne 17.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI 
 

I. 
V Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo: 
Za predsednika:  
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1. Boris Nemet 
Za člane:  

2. Tomaž Zver  
3. Darko Horvat 
4. Gjörek Stanko 
5. Puhan Milan 

 
II. 

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev 
iz pristojnosti občine na področju gospodarskih 
dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda 
stališče s predlogom odločitve. 
 

III. 
Mandat predsednika in članov odbora traja do izteka 
mandata Občinskega sveta Občine Kobilje. 
 

IV. 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 012 
Datum: 17.01.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
OBČINA MIRNA 

 
50. Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2019 
 
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr), drugega odstavka 5. člena ter 28. in 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) , ob upoštevanju 
določb veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov RS,  
86. do 94. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) in 17. 
ter 92. do 106. člena Statuta Občine Mirna (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016), je 
Občinski svet Občine Mirna na 3. redni seji, dne 
22.01.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE MIRNA ZA LETO 2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina) 

S tem odlokom se za proračun Občine Mirna za leto 
2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Sestava, višina in struktura proračuna   
 

2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.  
(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni 
podskupin kontov, za leto 2019 se določa v naslednjih  
zneskih: 
 

 
SKUPINA/
PODSK. 
KONTOV 

OPIS LETO 2019                     
(v EUR) 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 3.529.139,86 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.476.147,29 
70 DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.946.898,00 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.625.062,00 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 244.526,00 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 57.310,00 
706 DRUGI DAVKI 20.000,00 
71 NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 529.249,29 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  158.450,00 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.200,00 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  11.000,00 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.000,00 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 353.599,29 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 456.006,57 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 63.500,00 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED. 392.506,57 
73 PREJETE DONACIJE (730) 40.000,00 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 40.000,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)    556.986,00 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 351.986,00 
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 205.000,00 
II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.878.587,86 
40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.225.915,20 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 297.150,00 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 50.558,00 



Št. 3/25.1.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 41 
 

 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  818.207,20 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 15.000,00 
409 REZERVE 45.000,00 
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.127.558,00 
410 SUBVENCIJE 18.000,00 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 666.450,00 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 152.530,00 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  290.578,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.220.817,66 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.220.817,66 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 304.297,00 
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 60.700,00 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 243.597,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.) 

(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) -349.448,00 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
440 DANA POSOJILA 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV. - V.)            0 
C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A 
VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 354.183,00 
50 ZADOLŽEVANJE   354.183,00 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 354.183,00 
VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 104.735,00 
55 ODPLAČILA  DOLGA   104.735,00 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  104.735,00 
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE  SREDSTEV NA RAČUNIH                                                                  

(I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) -100.000,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE          (VII. - VIII.)            
249.448,00 

XI. NETO FINANCIRANJE           (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) 349.448,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 100.000,00 

 
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni 
podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na proračunske vrstice oz. konte, določene s 
predpisanim enotnim kontnim načrtom.  
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Mirna. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice – 
konta. 
(2) Za izvrševanje proračuna je odgovoren  župan. 
(3) Župan je kot odredbodajalec pristojen za 
prevzemanje in verifikacijo obveznosti ter za izdajo 
odredb za izplačilo  v breme proračunskih sredstev. 

(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna 
upravičenja iz tretjega  odstavka tega člena na 
podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega 
javnega uslužbenca občinske uprave. 
 

4. člen 
(namenskost proračunskih sredstev) 

(1) Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega 
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem 
delu občinskega proračuna, ki se uporablja kot sestavni 
del tega odloka. 
(2) Uporabniki ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi 
presegle s proračunom določena sredstva za posamezne 
namene. 
(3) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti materialno  
podlago in verodostojno knjigovodsko listino, s katero se 
izkazuje obveznost za izplačilo. 
 

5. člen 
(namenski prihodki) 

(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. 
člena ZJF so namenski prihodki tudi: 
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1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB1, 9/11, 83/12, 61/17-GZ). 

2. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, 
in sicer:  vplačani prispevki za priključitev na javni 
vodovod in vplačani zneski komunalnega prispevka 
od investitorjev, ki se priključujejo na določeno 
omrežje,  

3. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja 
varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja 
okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, 
namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne 
službe varstva okolja in se lahko porabijo le za: 

• gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju 
občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v 
skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi 
predpisi varstva okolja na področju čiščenja in 
odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi 
odpadki in odlaganja odpadkov, 

• zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, 
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, 
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

4. prihodki od najemnine za javno komunalno 
infrastrukturo, ki se v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17) lahko 
uporabljajo za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za 
katero so zaračunani.  

5. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v 
skladu z 10. a členom Zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – 
ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS) 
porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov 
za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. 

6. Prihodki iz naslova odškodnine za naselje 
Brezovica zaradi vplivov na okolje iz odlagališča 
nenevarnih odpadkov Globoko. 

7. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi 29. 
člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 
16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C). 

(2) Če se namenski prihodki vplačani v proračun v 
nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, 
občina prevzame in plačuje obveznosti samo v višini 
dejansko vplačanih oz. razpoložljivih prejemkov. 
(3) Če se namenski prihodki vplačani v proračun v 
večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, 
občina prevzame in plačuje obveznosti samo v višini 
načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu. 
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v 
preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, 
za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem 
načrtu uporabnika in proračuna. 
 

6. člen 
(plačevanje obveznosti proračuna) 

(1) Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že 
opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v 
veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS. 
(2) Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih 
neposredni uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, 
katerih ustanovitelj je občina, sklenejo za obdobje enega 
leta morajo biti izraženi v nominalnem znesku, brez 
valorizacijske klavzule. Denarne obveznosti v večletnih 

pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom 
ministra, pristojnega za finance.  
 

7. člen 
(osnova za prerazporejanje pravic porabe) 

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja na ravni proračunske 
vrstice - konta. 
 

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča 

župan) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem 
načrtu samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice 
porabe med proračunskimi postavkami v okviru istega 
podprograma.  
(2) Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o 
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi 
postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog 
predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega 
programa neomejeno; med podprogrami (v okviru 
glavnega programa) prerazporeditve (skupno povečanje 
ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo 
presegati 15% obsega posameznega podprograma, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
glavnega programa ne sme presegati 10% obsega 
posameznega glavnega programa v sprejetem 
proračunu. 
(3) O prerazporeditvah pravic porabe in o prenosu 
sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v 
okviru istega podprograma ter med posameznimi 
podprogrami znotraj glavnega programa odloča župan s 
pisnim sklepom tako, da proračun ostaja uravnotežen. 
(4) Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge 
podskupine kontov ni možna. 
(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega 
člena lahko župan odloča o prerazporeditvah pravic 
porabe na plačne konte do višine 2% sprejetega 
proračuna na plačnih kontih s kontov iz podskupine 
kontov  402 – izdatki za blago in storitve.  
(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in 
njegovi realizaciji. 
 

9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča 

občinski svet) 
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v 
prejšnjem členu, med glavnimi programi in med področji 
proračunske porabe. 
(2) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o 
odpiranju novih proračunskih postavk in novih projektov v 
načrtu razvojnih programov, v okviru veljavnega 
posebnega dela proračuna. 
 

10. člen 
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic 

porabe na njih) 
(1) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov 
konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske 
evidence. Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe 
proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na 
proračunski postavki. O tem odloča župan s pisnim 
sklepom tako, da ostane proračun uravnotežen.  
Šestmestne konte določa računovodska služba glede na 
vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega 
načrta. 
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11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

(1) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja 
vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih 
programov največ do 20% vrednosti projekta oziroma 
programa. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

12. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov 

prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) 
lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, če je razpisal javno naročilo za celotno 
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na 
postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih 
javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev 
pogodbe. 
(2) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere. 
(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2019 za namen 
plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020, 
prevzame obveznosti (sklene pogodbe) v višini 80% 
obsega pravic porabe zagotovljenih sredstev na 
podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v 
proračunu za leto 2020 in za obveznosti, ki bodo zapadle 
v plačilo v letu 2021, v višini 60% obsega pravic porabe 
zagotovljenih sredstev na podskupinah kontov znotraj 
podprograma, načrtovanih v proračunu za leto 2020. 
(4) Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za: 

• pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov; 

• pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni 
za izvajanje upravnih nalog; 

• pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe. 

(5) O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali 
najemu, pri katerih lastninska pravica preide oz. lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika, odloča občinski 
svet. Neposredni uporabniki občinskega proračuna mora 
pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za finance.  
(6) Najemne oz. zakupne pogodbe, razen pogodb iz 
prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas, 
ki ne sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z 
odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih 
mesecev.   
(7) Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in v primeru investicijskih 
odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu 
razvojnih programov.  
 

13. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 

(1) Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 

(2) Proračunska rezerva se za leto 2019 določi v višini 
5.000,00 EUR. 
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
1.000,00 EUR župan in o tem obvesti občinski svet. 
 

14. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo 
mogoče načrtovati.  
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan s pisnim sklepom na predlog za finance 
pristojnega organa občinske uprave. 
(3) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije 
se razporedijo v finančni načrt uporabnika. 
 

15. člen 
(pravice porabe za realizacijo letnih programov) 

(1) Pravice porabe za realizacijo letnih programov in 
predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za 
financiranje posameznih izdatkov proračuna, se 
zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne 
glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali 
posebnim predpisom.  
 

16. člen 
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih presežkov 

proračuna) 
(1) O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih 
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in 
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave. 
 

17. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna) 

(1) Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka 
novih obveznosti za proračun ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo 
prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe 
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 
40. členom ZJF. 
 

18. člen 
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS) 

(1) Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o 
proračunu Občine Mirna za leto 2019, se neposredno 
uporabljajo določbe veljavnega zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in  

finančnega premoženja občine 
 

19. člen 
(pooblastilo županu za odpis dolgov) 

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če 
se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati. 
(2) O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti 
občinski svet. 

20.  člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 

(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na 
podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje 
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti, do vrednosti 
posamezne nepremičnine v višini 30.000,00 EUR, 
sprejme župan. 
(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje 
tudi načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem in 
načrt najemov nepremičnega premoženja, ki ju sprejme 
župan do vrednosti odhodkov oziroma prihodkov iz tega 
naslova v višini 5.000 EUR na letni ravni. 
 

21. člen 
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem) 

(1) V načrt ravnanja s premičnim premoženjem se na 
podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, uvrsti 
premično premoženje v posamični vrednosti nad 10.000 
EUR. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme 
župan. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega   sektorja  
 

22. člen 
(zadolževanje) 

(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Mirna v 
letu 2019 lahko zadolži do višine 300.000 EUR in sicer za 
investicije, predvidene v proračunu in skladno s sklepom 
o zadolžitvi, ki ga sprejme občinski svet. 
(2) Pogodbo o najetju kredita sklene župan ob 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. 
(3) Za izvedbo investicijskih projektov se občina v 
proračunskem letu 2019 lahko dodatno zadolži v skladu z 
merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1  v višini 54.183 
EUR (v višini načrta porabe, ki ga potrdi ministrstvo, 
pristojno za gospodarski razvoj).  
(4) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. 
 

23. člen 
(poroštva) 

(1) Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna, lahko 
občina daje poroštva, če imajo te osebe zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 
Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva 
lahko v imenu občine sklene župan. Izdana poroštva 
občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja 
občine, kot je določen v 10. b členu ZFO-1. O dajanju 
poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna, odloča 
občinski svet.  
(2) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je 
Občina Mirna, se lahko  zadolžujejo in izdajajo poroštva s 
soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in 
če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne 
štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, 
kot je določen v 10. b členu ZFO-1. O dajanju soglasij 
odloča Občinski svet.  
6. Prehodne in končne določbe 

24. člen 
(začasno financiranje) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna v letu 
2020, v kolikor bo potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

25. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
Prilogi iz 2. člena tega odloka se objavita na spletni strani 
Občine Mirna: http://www.mirna.si. 
 
Številka: 410-0038/2018 
Datum: 23.1.2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
51. Odlok o proračunu Občine Mirna za leto 2020 
 
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – 
popr), drugega odstavka 5. člena ter 28. in 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) , ob upoštevanju 
določb veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov RS,  
86. do 94. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) in 17. 
ter 92. do 106. člena Statuta Občine Mirna (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016), je 
Občinski svet Občine Mirna na 3. redni seji, dne 
22.01.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE MIRNA ZA LETO 2020 

 
1. Splošna določba 

1. člen 
(vsebina) 

S tem odlokom se za proračun Občine Mirna za leto 
2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2. Sestava, višina in struktura proračuna   
 

2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.  
(2) Splošni del proračuna Občine Mirna na ravni 
podskupin kontov, za leto 2020 se določa v naslednjih  
zneskih: 
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SKUPINA/ 
PODSK. 
KONTOV 

OPIS LETO 2020                     
(v EUR) 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 3.447.130,01 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.389.519,19 
70 DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.946.898,00 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.625.062,00 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 244.526,00 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 57.310,00 
706 DRUGI DAVKI 20.000,00 
71 NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 442.621,19 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  158.450,00 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.200,00 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  11.000,00 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.000,00 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 266.971,19 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 617.969,82 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 70.448,00 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED. 547.521,82 
73 PREJETE DONACIJE (730) 40.000,00 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 40.000,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)    399.641,00 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 259.641,00 
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 140.000,00 
II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 3.733.803,01 
40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.205.365,20 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 306.400,00 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 53.758,00 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  782.207,20 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.000,00 
409 REZERVE 45.000,00 
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.161.267,00 
410 SUBVENCIJE 18.000,00 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 686.518,00 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 152.680,00 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  304.069,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 862.934,81 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 862.934,81 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 504.236,00 
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 57.700,00 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 446.536,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) -286.673,00 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
440 DANA POSOJILA 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 0 
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JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   (IV. - V.)            0 
C.   R A Č U N    F I N A N C I R A N J A 
VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 354.183,00 
50 ZADOLŽEVANJE   354.183,00 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 354.183,00 
VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 137.510,00 
55 ODPLAČILA  DOLGA   137.510,00 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  137.510,00 

IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE  SREDSTEV NA RAČUNIH                                                                  
(I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) -70.000,00 

X. NETO ZADOLŽEVANJE          (VII. - VIII.)      216.673,00 
XI. NETO FINANCIRANJE           (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) 286.673,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 70.000,00 

 
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni 
podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na proračunske vrstice oz. konte, določene s 
predpisanim enotnim kontnim načrtom.  
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih vrstic in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Mirna. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice – 
konta. 
(2) Za izvrševanje proračuna je odgovoren  župan. 
(3) Župan je kot odredbodajalec pristojen za 
prevzemanje in verifikacijo obveznosti ter za izdajo 
odredb za izplačilo  v breme proračunskih sredstev. 
(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna 
upravičenja iz tretjega  odstavka tega člena na 
podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega 
javnega uslužbenca občinske uprave. 
 

4. člen 
(namenskost proračunskih sredstev) 

(1) Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega 
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem 
delu občinskega proračuna, ki se uporablja kot sestavni 
del tega odloka. 
(2) Uporabniki ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi 
presegle s proračunom določena sredstva za posamezne 
namene. 
(3) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti materialno  
podlago in verodostojno knjigovodsko listino, s katero se 
izkazuje obveznost za izplačilo. 
 

5. člen 
(namenski prihodki) 

(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. 
člena ZJF so namenski prihodki tudi: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB1, 9/11, 83/12, 61/17-GZ). 

2. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, 
in sicer:  vplačani prispevki za priključitev na javni 
vodovod in vplačani zneski komunalnega prispevka 
od investitorjev, ki se priključujejo na določeno 
omrežje,  

3. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja 
varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja 
okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, 
namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne 
službe varstva okolja in se lahko porabijo le za: 

• gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju 
občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v 
skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi 
predpisi varstva okolja na področju čiščenja in 
odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi 
odpadki in odlaganja odpadkov, 

• zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, 
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, 
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

4. prihodki od najemnine za javno komunalno 
infrastrukturo, ki se v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17) lahko 
uporabljajo za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za 
katero so zaračunani.  

5. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v 
skladu z 10. a členom Zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – 
ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS) 
porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov 
za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. 

6. Prihodki iz naslova odškodnine za naselje 
Brezovica zaradi vplivov na okolje iz odlagališča 
nenevarnih odpadkov Globoko. 

7. Prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi 29. 
člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 
16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C). 

(2) Če se namenski prihodki vplačani v proračun v 
nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, 
občina prevzame in plačuje obveznosti samo v višini 
dejansko vplačanih oz. razpoložljivih prejemkov. 
(3) Če se namenski prihodki vplačani v proračun v 
večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, 
občina prevzame in plačuje obveznosti samo v višini 
načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu. 
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v 
preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, 
za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem 
načrtu uporabnika in proračuna. 
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6. člen 
(plačevanje obveznosti proračuna) 

(1) Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že 
opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v 
veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna RS. 
(2) Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih 
neposredni uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, 
katerih ustanovitelj je občina, sklenejo za obdobje enega 
leta morajo biti izraženi v nominalnem znesku, brez 
valorizacijske klavzule. Denarne obveznosti v večletnih 
pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom 
ministra, pristojnega za finance.  
 

7. člen 
(osnova za prerazporejanje pravic porabe) 

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja na ravni proračunske 
vrstice - konta. 
 

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča 

župan) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem 
načrtu samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice 
porabe med proračunskimi postavkami v okviru istega 
podprograma.  
(2) Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o 
prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi 
postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog 
predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega 
programa neomejeno; med podprogrami (v okviru 
glavnega programa) prerazporeditve (skupno povečanje 
ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo 
presegati 15% obsega posameznega podprograma, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
glavnega programa ne sme presegati 10% obsega 
posameznega glavnega programa v sprejetem 
proračunu. 
(3) O prerazporeditvah pravic porabe in o prenosu 
sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v 
okviru istega podprograma ter med posameznimi 
podprogrami znotraj glavnega programa odloča župan s 
pisnim sklepom tako, da proračun ostaja uravnotežen. 
(4) Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge 
podskupine kontov ni možna. 
(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega 
člena lahko župan odloča o prerazporeditvah pravic 
porabe na plačne konte do višine 2% sprejetega 
proračuna na plačnih kontih s kontov iz podskupine 
kontov  402 – izdatki za blago in storitve.  
(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in 
njegovi realizaciji. 
 

9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča 

občinski svet) 
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v 
prejšnjem členu, med glavnimi programi in med področji 
proračunske porabe. 
(2) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o 
odpiranju novih proračunskih postavk in novih projektov v 
načrtu razvojnih programov, v okviru veljavnega 
posebnega dela proračuna. 
 
 
 

10. člen 
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic 

porabe na njih) 
(1) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov 
konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske 
evidence. Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe 
proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na 
proračunski postavki. O tem odloča župan s pisnim 
sklepom tako, da ostane proračun uravnotežen.  
Šestmestne konte določa računovodska služba glede na 
vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega 
načrta. 
 

11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

(1) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja 
vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih 
programov največ do 20% vrednosti projekta oziroma 
programa. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

12. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov 

prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) 
lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, če je razpisal javno naročilo za celotno 
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na 
postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih 
javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev 
pogodbe. 
(2) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere. 
(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2020 za namen 
plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2021, 
prevzame obveznosti (sklene pogodbe) v višini 80% 
obsega pravic porabe zagotovljenih sredstev na 
podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v 
proračunu za leto 2020 in za obveznosti, ki bodo zapadle 
v plačilo v letu 2022, v višini 60% obsega pravic porabe 
zagotovljenih sredstev na podskupinah kontov znotraj 
podprograma, načrtovanih v proračunu za leto 2020. 
(4) Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za: 

• pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov; 

• pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni 
za izvajanje upravnih nalog; 

• pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe. 

(5) O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali 
najemu, pri katerih lastninska pravica preide oz. lahko 
preide iz najemodajalca na najemnika, odloča občinski 
svet. Neposredni uporabniki občinskega proračuna mora 
pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za finance.  
(6) Najemne oz. zakupne pogodbe, razen pogodb iz 
prejšnjega odstavka, so lahko sklenjene za določen čas, 
ki ne sme biti daljši od enega leta, ali za nedoločen čas z 
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odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih 
mesecev.   
(7) Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in v primeru investicijskih 
odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu 
razvojnih programov.  
 

13. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 

(1) Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 
(2) Proračunska rezerva se za leto 2020 določi v višini 
5.000,00 EUR. 
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
1.000,00 EUR župan in o tem obvesti občinski svet. 
 

14. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo 
mogoče načrtovati.  
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan s pisnim sklepom na predlog za finance 
pristojnega organa občinske uprave. 
(3) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije 
se razporedijo v finančni načrt uporabnika. 
 

15. člen 
(pravice porabe za realizacijo letnih programov) 

(1) Pravice porabe za realizacijo letnih programov in 
predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za 
financiranje posameznih izdatkov proračuna, se 
zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne 
glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali 
posebnim predpisom.  
 

16. člen 
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih presežkov 

proračuna) 
(1) O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih 
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in 
zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave. 
 

17. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna) 

(1) Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka 
novih obveznosti za proračun ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo 
prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe 
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 
40. členom ZJF. 
 

18. člen 
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS) 

(1) Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o 
proračunu Občine Mirna za leto 2020, se neposredno 
uporabljajo določbe veljavnega zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in  

finančnega premoženja občine 
 
 
 

19. člen 
(pooblastilo županu za odpis dolgov) 

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če 
se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati. 
(2) O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti 
občinski svet. 
 

20.  člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 

(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na 
podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, do vrednosti 
posamezne nepremičnine v višini 30.000,00 EUR, 
sprejme župan. 
(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje 
tudi načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem in 
načrt najemov nepremičnega premoženja, ki ju sprejme 
župan do vrednosti odhodkov oziroma prihodkov iz tega 
naslova v višini 5.000 EUR na letni ravni. 
 

21. člen 
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem) 

(1) V načrt ravnanja s premičnim premoženjem se na 
podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, uvrsti 
premično premoženje v posamični vrednosti nad 10.000 
EUR. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme 
župan. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja  
 

22. člen 
(zadolževanje) 

(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Mirna v 
letu 2020 lahko zadolži do višine 300.000 EUR in sicer za 
investicije, predvidene v proračunu in skladno s sklepom 
o zadolžitvi, ki ga sprejme občinski svet. 
(2) Pogodbo o najetju kredita sklene župan ob 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. 
(3) Za izvedbo investicijskih projektov se občina v 
proračunskem letu 2020 lahko dodatno zadolži v skladu z 
merili iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1  v višini 54.183 
EUR (v višini načrta porabe, ki ga potrdi ministrstvo, 
pristojno za gospodarski razvoj).  
(4) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. 
 

23. člen 
(poroštva) 

(1) Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna, lahko 
občina daje poroštva, če imajo te osebe zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 
Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva 
lahko v imenu občine sklene župan. Izdana poroštva 
občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja 
občine, kot je določen v 10. b členu ZFO-1. O dajanju 
poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Mirna, odloča 
občinski svet.  
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(2) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je 
Občina Mirna, se lahko  zadolžujejo in izdajajo poroštva s 
soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in 
če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne 
štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, 
kot je določen v 10. b členu ZFO-1. O dajanju soglasij 
odloča Občinski svet.  
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

24. člen 
(začasno financiranje) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Mirna v letu 
2021, v kolikor bo potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

25. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
Prilogi iz 2. člena tega odloka se objavita na spletni strani 
Občine Mirna: http://www.mirna.si. 
 
Številka: 410-0038/2018 
Datum: 23.1.2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
52. Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za 

leto 2019 
 
Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 
11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 10., 10.a, 10.b člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 
101/07-odločba US, 57/08 in 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-
ZUJF, 17/17, 21/18), 85. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, Pravilnika o postopkih zadolževanja 
občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10, 55/15), 17. 
člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/11, 16/16) in na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Mirna za leto 2019 je Občinski svet občine Mirna 
na 3. redni seji, dne 22.01.2019, sprejel 
 

SKLEP 
O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 

2019 
 

1. 
Občina Mirna se v letu 2019 v skladu z Zakonom o 
financiranju občin in Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije zadolži za financiranje investicijskih 
projektov, ki jih je v Načrtu razvojnih programov za 
obdobje 2019 - 2022 ob sprejemanju Odloka o  
proračunu Občine Mirna za leto 2019 potrdil Občinski 
svet, in sicer v višini 354.183,00 EUR. 
 

2. 
Občina Mirna najame kredit iz naslova dodatnega 

zadolževanja v državnem proračunu za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 

interesov prebivalcev občine do višine 54.183,00 EUR. 
Zadolžitev občin za sofinanciranje investicijskih projektov 
se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin 
iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. 

Občina Mirna najame kredit pri najugodnejši poslovni 
banki; za dobo deset let, po najugodnejših stroških 
zadolževanja do višine 300.000,00 EUR. 

Skupni obseg zadolževanja je 354.183,00 EUR. 
 

3. 
Na podlagi uvrstitve investicijskega projekta v načrt 
razvojnih programov državnega proračuna, skleneta 
občina in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
pogodbo o sofinanciranju in kreditiranju vloženega 
investicijskega projekta. 
 

5. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu Občine Mirna. 
 
Številka: 410-0038/2018 
Datum: 23.1.2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
53. Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za 

leto 2020 
 

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09 in 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 
11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 10., 10.a, 10.b člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06-ZFO-1, 
101/07-odločba US, 57/08 in 94/10-ZIU, 36/11, 40/12-
ZUJF, 17/17, 21/18), 85. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, Pravilnika o postopkih zadolževanja 
občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10, 55/15), 17. 
člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/11, 16/16) in na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Mirna za leto 2020 je Občinski svet občine Mirna 
na 3. redni seji, dne 22.01.2019, sprejel 
 

SKLEP 
O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 

2020 
 

1. 
Občina Mirna se v letu 2020 v skladu z Zakonom o 
financiranju občin in Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije zadolži za financiranje investicijskih 
projektov, ki jih je v Načrtu razvojnih programov za 
obdobje 2019 - 2022 ob sprejemanju Odloka o  
proračunu Občine Mirna za leto 2020 potrdil Občinski 
svet, in sicer v višini 354.183,00 EUR. 
 

2. 
Občina Mirna najame kredit iz naslova dodatnega 

zadolževanja v državnem proračunu za sofinanciranje 
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine do višine 54.183,00 EUR. 
Zadolžitev občin za sofinanciranje investicijskih projektov 
se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin 
iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1. 
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Občina Mirna najame kredit pri najugodnejši poslovni 
banki; za dobo deset let, po najugodnejših stroških 
zadolževanja do višine 300.000,00 EUR. 

Skupni obseg zadolževanja je 354.183,00 EUR. 
 

3. 
Na podlagi uvrstitve investicijskega projekta v načrt 
razvojnih programov državnega proračuna, skleneta 
občina in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
pogodbo o sofinanciranju in kreditiranju vloženega 
investicijskega projekta. 
 

5. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu Občine Mirna.  
 
Številka: 410-0038/2018 
Datum: 23.01.2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
OBČINA MISLINJA 

 
54. Odlok o določitvi nadomestila stroškov 

lokacijske preveritve v Občini Mislinja 
 
Na podlagi 2. odstavka 132. člena Zakona o urejanju 
prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017) in 17. 
člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) je Občinski svet Občine 
Mislinja, na svoji redni 23 seji dne 14. 6. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI NADOMESTILA STROŠKOV 

LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI MISLINJA 
 

1. člen 
S tem odlokom se določi višina nadomestila stroškov, ki 
nastanejo v postopku lokacijske preveritve in jih Občina 
Mislinja zaračuna investitorju oziroma pobudniku. 
 

2. člen 
Lokacijsko preveritev se izvede na podlagi pobude 
investitorja za namen določanja obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi, zaradi individualnega 
odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev ali zaradi 
omogočanja začasne rabe prostora. 
 

3. člen 
Strošek nadomestila za posamezno lokacijsko preveritev 
znaša 1.000,00 EUR ne glede na njen namen. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 007 - 4/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
 
 

OBČINA NAZARJE 
 
55. Letni program kulture v Občini Nazarje za leto 

2019 
 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 
21/18 – ZNOrg), Pravilnika o sofinanciranju programov 
na področju kulturne dejavnosti v Občini Nazarje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/2016), 17. člena Statuta 
Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
59/2017) in Odloka o proračunu Občine Nazarje za leto 
2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) je 
občinski svet na 2. redni seji, dne 24.01.2019 sprejel 
 

LETNI PROGRAM KULTURE 
V OBČINI NAZARJE ZA LETO 2019 

 
I. Uvod 
 
Letni program kulture v Občini Nazarje za leto 2019 
opredeljuje redno dejavnost ter programe in projekte, ki 
se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem 
proračunu.  
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje 
posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, 
ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu 
s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Nazarje. 
 
II. Višina proračunskih sredstev 
 
V letu 2019 bo Občina Nazarje namenila sredstva za 
sofinanciranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki 
»1803302 – Razpis - kultura«, kot sledi  
– 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam: 9.000,00 €.  
Sredstva na tej postavki v višini 9.000,00 € so predmet 
javnega razpisa in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot 
je določeno v tabeli: 

Vsebina delež (%) 
Sredstva 
v € 

Program redne dejavnosti 
od tega: Galerijska dejavnost 
- Sofinancira se največ do 
pet (5) prireditev po 
posamezni alineji 

43,33 
11,11 

 
 

3.800,00 
1.000,00 

 
 

Udeležba na tekmovanjih in  
preglednih prireditvah doma 
in v tujini 
– Sofinancira se največ do 
pet (5) prireditev po 
posamezni alineji 

33,33 
 
 
 

3.000,00 
 
 
 

Nakup in vzdrževanje opreme 
za izvedbo programov 
(kostumi, …) 5,56 500,00 
Kulturni projekti izvajalcev,  
ki nimajo sedeža v občini 
Nazarje 
- Sofinancira se največ ena 
prireditev posameznemu 
izvajalcu max 100,00 €, 
razen 
- Društvo godba ZSD 
Mozirje 

4,45 
 

   13,33 

200,00 
 

1.500,00 
  100 9.000,00 
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Letni program kulture v Občini Nazarje za leto 2019 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0004/2018-2 
Datum: 24.01.2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
56. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Nazarje 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US), drugega odstavka 132. člena Zakona o 
urejanju prostora (uradni list RS, št. 61/17) in ter 17. 
člena Statuta Občine Nazarje (Ur. gl. SO, št. 59/2017)  je 
občinski svet Občine Nazarje na svoji  2 redni seji,  dne 
24.01.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE V OBČINI NAZARJE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki 
jih Občina Nazarje (v nadaljevanju: občina) zaračuna 
investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, 
razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Nazarje, 
kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku 
lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi 
odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti 
dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali 
pobudnika začasne rabe prostora. 

 
2. člen 

(višina stroškov) 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 

• za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi 1.000,00 eur, 

• za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev 2.000,00 eur, 

• za omogočanje začasne rabe prostora 1.500,00 
eur. 

(2) Zavezanec za plačilo stroškov lokacijske preveritve 
je investitor oziroma pobudnik. 
 

3. člen 
(način plačila) 

(1) Investitor oziroma pobudnik poda pobudo za izvedbo 
postopka lokacijske preveritve in priloži elaborat 
lokacijske preveritve (v nadaljevanju: elaborat). Občina 
preveri ustreznost pobude in skladnost elaborata z 
določili zakona o urejanju prostora. 
(2) Občina izda investitorju oziroma pobudniku sklep o 
plačilu stroškov lokacijske preveritve. 
(3) Plačilo stroškov lokacijske preveritve je pogoj za 
obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski 
preveritvi. 
 

4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 

Številka: 032-0004/2018-2 
Datum: 24. 01. 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
57. Sklep o določitvi cene za pokopališko 

dejavnost 
 
Na podlagi določil 4. člena Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 
drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) je Občinski 
svet Občine Nazarje na svoji 2 redna seja dne 24. 01. 
2019 sprejel čistopis   
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE ZA POKOPALIŠKO DEJAVNOST 
 

1. člen 
Cenik se uporablja za pokopališče Nazarje in 
pokopališče Šmartno od Dreti. Nagrade predstavnikom 
KS se nanašajo na slovo od pokojnih prebivalcev Občine 
Nazarje na pokopališčih v občini in izven občine. 
 
Parcela za družinski grob - pristojbina 
(enkratno plačilo) 227 EUR 
parcela za enoji in žarni grob - 
pristojbina (enkratno plačilo) 162 EUR 
Grobnina za grobnico/letno 38,50 EUR 
Grobnina za družinski grob/letno 27,50 EUR 
Grobnina za enojni in žarni grob/letno 22 EUR 
Uporaba mrliške vežice - 1 dan 87 EUR 
Uporaba mrliške vežice - 2 dni 97 EUR 
Uporaba mrliške vežice - 3 dni 108 EUR 
Uporaba mrliškega vozička 10 EUR 
Nagrada predstavniku KS za govor na 
pogrebu v KS 40 EUR 
Nagrada predstavniku KS za govor na 
pogrebu izven KS 45 EUR 
Nošenje prapora na pogrebu v KS 20 EUR 
Nošenje prapora na pogrebu izven KS 25 EUR 

 
Davek na dodano vrednost ni zajet v ceni. 
Pri izračunu grobnine je osnova grobnina za enojni grob 
v skladu z 4. členom Zakona pogrebni in pokopališki 
dejavnosti, pri čemer: 

• je grobnina za žarni grob enaka grobnini za enojni 
grob, 

• grobnina za družinski grob znaša 1,25 kratnik 
grobnine za enojni grob, 

• grobnina za grobnico znaša 1,75 kratnik grobnine 
za enojni grob. 

 
2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Sklep se uporablja od 01. 01. 
2019 dalje. 
 
Številka: 032-0004/2018-2 
Datum: 24.01.2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 



Št. 3/25.1.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 52 
 

 

58. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 
 
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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 247. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZureP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) in 17. člena Statuta 
Občine Nazarje (UG SO, št. 59/2017) je Občinski svet 
Občine Nazarje na svoji 2. redni seji dne 24.01.2019 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o izvzemu iz javnega dobra 

 
1. 

Občinski svet Občine Nazarje je odločil, da se zemljišča s 
parcelno številko: 

• 1400/4, javno dobro,  v izmeri 31 m2, vpisano v 
vložku 415, k.o. Šmartno ob Dreti, 

• 1183/3, javno dobro,  v izmeri 7926 m2, vpisano v 
vložku 724, k.o. Prihova in 

• 1183/4, javno dobro, v izmeri 211 m2, vpisano v 
vložku 724, k.o. Prihova 

izvzamejo iz javnega dobra. 
 

2. 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi 
lastninsko pravico Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 
3331 Nazarje. 
 

3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-0004/2018-2 
Nazarje, 24.01.2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
59. Sklep o imenovanju podžupana 
 
Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in  28. člena Statuta Občine 
Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 59/2017), sprejmem 
naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA 

 
1. 

Za podžupana Občine Nazarje imenujem Bojana 
ŠTRUKELJ, roj. 17. 10.1969, Šmartno ob Dreti 27, 
Šmartno ob Dreti, ki bo svojo funkcijo opravljal 
nepoklicno. 
 

2. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 
posamezne  naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
župan pooblasti. 
 

3. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja 
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste 
naloge, za katere ga župan pooblasti. 

4. 
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata 
župana, opravlja funkcijo župana do nastopa  mandata 
novoizvoljenega župana. 
 

5. 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
uporablja pa se od 15. januarja 2019 dalje. 
 
Številka: 100-0001/2019-1 
Datum: 14. januar 2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
OBČINA RUŠE 

 
60. Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Ruše za leto 2019 

 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. 
US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18), Pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 
6/15), Občina Ruše objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI 

RUŠE ZA LETO 2019 
 
I. NAROČNIK: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
 
II. PREDMET RAZPISA so naslednje vsebine: 

• sofinanciranje področij dejavnosti, kot so: glasbeno 
(vokalno in instrumentalno), gledališko, lutkovno, 
folklorno, plesno, mažoretno, filmsko, video, 
likovno, ročnodelsko, fotografsko, literarno in etno 
dejavnost, ki se izvaja v okviru programov 
izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, 

• izobraževanje in strokovno usposabljanje za 
potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 

• prireditve in projekti, ki presegajo osnovno 
dejavnost društva oz. sekcije. 

• Predmet tega razpisa ni delitev sredstev za:  
• stroške, ki so vezani na program dela, ni pa jih 

možno oceniti po merilih in kriterij, določenih v 
prilogi pravilnika; 

• investicije v gradnjo prostorov ali investicijska 
vzdrževanja, namenjena izvajanju kulturnih 
prireditev oz. v obnove kulturnih prostorov. 

 
III. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA LJUBITELJSKIH 
KULTURNIH PROGRAMOV na tem razpisu imajo 
društva registrirana za izvajanje programov na področju 
ljubiteljske kulture ter ostala društva, ki imajo v okviru 
svoje dejavnosti registrirane dejavnosti s področja 
ljubiteljske kulture in izpolnjujejo vse naslednje pogoje: 

• registrirani za opravljanje kulturno umetniških 
dejavnosti, 

• imajo sedež v Občini Ruše in delujejo na območju 
Občine Ruše, 

• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 

in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o 
društvih, 
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• delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno 
leto, 

• vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje 
do konca leta predložijo poročilo o realizaciji 
programov ter poročilo o doseženih uspehih pri 
izvajanju dejavnosti, 

• skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra, 
• v svojih objavah navajajo Občino Ruše kot 

sofinancerja prireditve, 
• se odzovejo na poziv občine k sodelovanju na 

prireditvah, ki jih organizira Občina Ruše. 
 
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:  
Predvidena okvirna vrednost sredstev je zagotovljena v 
proračunu Občine Ruše za leto 2019 znaša v skupni 
višini 41.284,00 EUR na proračunski postavki 
825/412000 Materialni stroški - izvajanje kulturnih 
programov, in sicer: 

• za sofinanciranje kulturnih programov v višini 
26.284,00 EUR in 

• za sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov v 
višini 15.000,00 EUR  

 
Občina Ruše si pridružuje pravico okvirno vrednost 
spremeniti skladno s sprejetim proračunom 2019. 
 
V. RAZPIS se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in na uradni spletni strani Občine Ruše www.ruse.si, kjer 
bo dosegljiva razpisna dokumentacija. Podrobnejše 
informacije lahko dobite od dneva objave do izteka 
prijavnega roka v: 

• prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, 
pri Hedviki Potočar, v času uradnih ur. V 
ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro ter v 
sredo od 13.30 ure do 16.30 ure in 

• na sedežu JSKD OI Ruše, Falska c. 24, 2342 Ruše, 
pri Zvezdani Remšak, od ponedeljka do petka med 
8. in 12. uro. 

 
VI. ODDAJA PRIJAV: Prijavne obrazce z zahtevano 
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom 
»NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS-KULTURA 2019« 
posredovati na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 
Ruše. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni 
naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo 
prejme sprejemna pisarna Občine Ruše najkasneje do 
27. februarja 2019 do 12. ure. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo prispela v 
sprejemno pisarno Občine Ruše do vključno 27. februarja 
2019 do 12. ure. 

Vlagatelji za opremo kuverte obvezno uporabijo 
priložen obrazec za odpremo. 
 
VII. ODPIRANJE PRIJAV: Komisija za vodenje postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnost v Občini Ruše v letu 2019, 
imenovana s sklepom župana, bo odpiranje prijav 
opravila v prostorih Občine Ruše. Odpiranje ne bo javno. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni od 
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 
5-ih dni, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne bodo 
izpolnjevale pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. 
Vloge, ki ne bodo prispele do 27. februarja 2019 do 12. 
ure, se kot prepozne zavržejo. 

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni 
najkasneje do 27. aprila 2019 oz. po sprejetju proračuna 
za leto 2019. 
 

VIII. ODLOČBO, na predlog Komisije za vodenje 
postopka, izda občinska uprava. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 15 dni od dneva prejema odločbe, 
na župana Občine Ruše. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo, neupravičene zavrnejo.  
 
IX. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z upravičenci 
sklenjene po dokončnosti odločbe. 
 
X. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo 
dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za 
katerega velja ta razpis. 
 
Številka: 610-0010/2019 
Datum: 22. 1. 2019 
 

 Občina Ruše 
 Urška Repolusk, županja 

 
 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 
61. Sklep o imenovanju članov Nadzornega 

odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  ) ter 16. in 39. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, 
št. 22/10 in UGSO, št. 57/17) je Občinski svet Občine 
Sveta Trojica, na 2. redni seji, dne 17.1.2019, sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
1. člen 

Za člane Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah se imenujejo: 

1. Liljana KŠELA; 
2. Zdenka ŠKERGET; 
3. Anita ROBIČ . 

 
2. člen 

Mandat članov Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah traja do poteka mandatov članov 
Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, ki je Nadzorni odbor imenoval. 

 
3. člen 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-1/2019 
Datum: 17.1.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 
62. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18 ) in 16. člena Statuta Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah (MUV, številka: 22/10, 12/14 
in UGSO, št. 57/17) je Občinski svet Občine Sveta 
Trojica, na 2. redni seji, dne 17.1.2019 , sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STATUTA 

OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 

1. člen 
Drugi odstavek 1. člena Statuta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, številka 
22/10,12/14 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17) 
se spremeni tako, da glasi: 
»Sedež občine je v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. 
Poslovni naslov je Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah«. 
 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah začnejo veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 007-1/2010 
Datum: 17.1.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 

OBČINA ŠALOVCI 
 
63. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini 

Šalovci 
 
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in 18. člena 
Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci, na 3. redni 
seji dne 23. januarja 2019 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI 

ŠALOVCI 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šalovci 
(v nadaljevanju: odlok) določa: 

• zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične 
in promocijske takse, 

• način plačevanja turistične in promocijske takse, 
• način vodenja evidence turistične in promocijske 

takse, 
• nadzor in kazenske določbe. 

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 
zaokrožuje območje Občine Šalovci 
 
 

2. člen 
(pristojnost) 

(1) Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava 
Občine Šalovci. 
 
II. Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina 

turistične in promocijske takse 
 

3. člen 
(zavezanci) 

(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse 
so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v 
nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v 
nadaljevanju: ZSRT-1). 
 

4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 
znaša 0,80 eura, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,20 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,00 ero 
na osebo na dan. 
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
le-ta znaša 0,40 eura za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eura, 
skupna višina obeh taks tako znaša 0,50 eura na osebo 
na dan. 
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem 
členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se 
zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada 
Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. 
člena ZSRZ-1. Spremembo občina objavi na svojih 
spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične 
in promocijske takse. 
 

5. člen 
(oprostitev plačila turistične in promocijske takse) 

(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena 
ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse 
za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena  tega odloka, so 
dodatno popolno oproščeni plačila turistične in 
posledično promocijske takse tudi: 

• udeleženci programov in njihovi vodje oziroma 
mentorji, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem 
interesu na področju kulture, športa, sociale za 
programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi, 

• udeleženci mednarodnih programov in njihove 
vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira 
občina, 

• udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, 
ki so pomembne za turistično promocijo občine in 
katerih nočitev plača organizator prireditve, 

• osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih 
programov, projektov,  

• osebe, ki prihajajo v občino kot povabljeni gosti s 
strani občine in ki so pomembni za promocijo 
občine, 

• udeleženci in mentorji humanitarnih programov in 
storitev, ki jih za doseganje plemenitih 
človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in 
prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in 
izvajajo društva in druge humanitarne organizacije 
kot humanitarno dejavnost skladno z določili 
zakona, ki ureja humanitarne organizacije, 

• gojenci socialnovarstvenih zavodov, 
• osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije 

za izvajanje določenih programov na območju 
občine, 

• udeleženci državnih tekmovanj, 
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• osebe, ki so člani slovenskih reprezentanc. 
(2) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev 
turistične in promocijske takse izkazujejo s predložitvijo 
kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj 
ne prevzame v hrambo. 
 

6. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 

(1) Kot dokazila za oprostitev plačila turistične takse za 
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma 
mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in 
podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni 
podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste 
vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene 
na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva 
pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred 
oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna 
ustanova na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 8. 
člena tega odloka. 
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s 
šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 
upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih 
organizira društvo, ki deluje v javnem interesu in ima o 
slednjem ustrezna dokazila, to je sklep/odločba 
pristojnega organa, ki je društvo dodelilo tak status in 
katerega sklep/odločba je veljaven na dan koriščenja 
prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila 
turistične takse, preveri veljavnost takega 
sklepa/odločbe, oz. iz javno dostopnih podatkov (npr. 
spletne strani, uradni list, ..) preveri ali ima društvo status 
v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena 
tega odloka.  
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so 
v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena 
ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 
30. let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni 
v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHV), 
katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje 
Slovenije na svojih spletnih straneh. 
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila 
turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 5. člena 
tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, 
na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predloži 
najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se 
oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora 
vsebovati: 

• podatke o organizatorju programa, 
• opis programa, 
• dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na 

nepridobitni podlagi, 
• število udeležencev, za katere se zaproša 

oprostitev turistične takse, 
• podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev 

za posameznega udeleženca. 
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila 
turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v 
vednost tudi nastanitvenemu obratu na katerega se 
prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 
8. člena tega odloka. 
 
III. Način plačevanja turistične in promocijske takse 
 

7.člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 4. člena tega odloka,  pravne osebe javnega in 
zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, 
sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na 
prenočevanje, nakažejo na poseben račun Občine 
Šalovci in na predpisan način, ki ga določi občinska 

uprava in je objavljen na spletni strani občine, do 25. dne 
v mesecu za pretekli mesec. 
 
 
IV. Vodenje evidence turistične in promocijske 

takse 
 

8.člen 
(evidenca turistične takse) 

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, 
samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, 
ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi 
evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi 
knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo 
prebivališča. 
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige 
gostov vsebuje še: 

• podatek o številu prenočitev posameznega gosta 
• skupno vsoto pobrane turistične takse 

posameznega gosta, 
• skupno vsoto pobrane promocijske takse za 

posameznega gosta, 
• če je oseba oproščena plačila celotne ali dela 

turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 
oprostitve. 

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali 
elektronski obliki. 
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za 
vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji 
dan njegovega prenočevanja. 
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco 
turistične takse vodijo elektronsko ali ročno. 
 
V. Nadzor in kazenske določbe 
 

9.člen 
(nadzor) 

(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo s sedežem v 
Tešanovcih 31, 9226 Moravske Toplice, kot inšpekcijski 
organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka. 
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila 
tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, 
odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge 
ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 
 

10.člen 
(kazenske določbe) 

(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje pravna oseba: 
• če ne vodi evidence turistične takse skladno z 8. 

členom tega odloka, 
• če ne pobira turistične in promocijske takse, 
• če ne nakazuje turistične in promocijske takse v 

skladu s 7. členom tega odloka. 
(2) Z globo 250 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
(3) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega ostavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 
(4) Z globo 150 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki 
prejema turiste na prenočevanje. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 
 

11.člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
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o turistični taksi v Občini Šalovci (Uradni list RS, 
št.95/99). 
 

12.člen 
(začetek veljavnosti) 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01.01.2019. 
 
Številka: 320-2/2018-1 
Datum: 23.1.2019 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 
 

 
64. Rendelet Šalovci község idegenforgalmi és 

promóciós adójáról 
 
A Turizmusfejlesztés ösztönzéséről szóló törvény (SzK 
Hl 13/18. sz.) 13., 17. és 50. cikke, a Helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (SzK Hl 94/07. – h.t.sz. 
2, 76/08., 79/09., 51/10., 40/12.– ZUJF, 14/15. – 
ZUUJFO, 11/18. – ZSPDSLS és 30/18. sz.) 29. cikke és 
Šalovci Község Alapszabályának (Szlovén községek 
hivatalos közleményei, 34/2018. sz.) Šalovci Község 
Községi Tanácsa 2019. január 23. megtartott, 3. rendes 
ülésén a következő rendeletet fogadta el: 
 

RENDELET 
ŠALOVCI KÖZSÉG IDEGENFORGALMI ÉS 

PROMÓCIÓS ADÓJÁRÓL 
 
I. Általános rendelkezések 
 

1. cikk 
(tartalom) 

(1) A Šalovci Község idegenforgalmi és promóciós 
adójáról szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) a 
következőket határozza meg: 

• az idegenforgalmi és promóciós adó adóalanyait, az 
adó alóli mentességet és annak mértékét, 

• az idegenforgalmi és promóciós adó befizetésének 
módját, 

• az idegenforgalmi és promóciós adó 
nyilvántartásának módját, 

• a felügyeletet és a büntetőjogi rendelkezéseket. 
(2) A rendelet a Šalovci Község földrajzi területével 
megegyező turisztikai területen érvényes. 
 

2. cikk 
(illetékesség) 

(1) Jelen rendelet végrehajtásáért Šalovci Község 
községi igazgatósága felelős. 
 
II. Az idegenforgalmi és promóciós adó 

adóalanyai, az adó alóli mentesség, valamint 
annak mértéke 

 
3. cikk 

(adóalanyok) 
(1) Az idegenforgalmi és promóciós adó adóalanyai a 
Szlovén Köztársaság azon állampolgárai és azok a 
külföldiek, akik a Turizmusfejlesztés ösztönzéséről szóló 
törvényben (SzK Hl 13/18. sz.) (a továbbiakban TFÖT-1) 
meghatározott turisztikai szállásokon éjszakáznak. 
 
 
 

4. cikk 
(az idegenforgalmi és promóciós adó mértéke) 

(1) Az idegenforgalmi adó mértéke egy személyre egy 
napra 0,80 EUR, a promóciós adó ugyanerre az 
egységre 0,20 EUR, a két adó így összesen 1,00 EUR-t 
tesz ki egy személyre egy napra. 
(2) Amennyiben az idegenforgalmi adó alanya 50%-os 
kedvezményre jogosult, ez az adó 0,40 EUR-t tesz ki egy 
személyre egy éjszakára, a promóciós adó ugyanerre az 
egységre 0,10 EUR, a két adó így összesen 0,50 EUR-t 
tesz ki egy személyre egy napra. 
(3) A jelen rendelet jelen bekezdésében meghatározott 
idegenforgalmi adó mértéke arányosan növekedik a 
Szlovén Köztársaság Kormánya által a TFÖT-1 17. 
cikkének 4. bekezdésében összehangolt idegenforgalmi 
adó mértékével. A változásokat a község saját honlapján 
jelenteti meg, ahol megszabja az idegenforgalmi és 
promóciós adó új mértékét is. 
 

5. cikk 
(az idegenforgalmi és promóciós adó alóli 

mentesség) 
(1) Azok az adóalanyok mellett, akik TFÖT-1 18. 
cikkének első bekezdésében meghatározott, és a jelen 
rendelet 6. cikkében szereplő feltételek alatt mentesülnek 
az idegenforgalmi, és ennek következtében a promóciós 
adó megfizetése alól, a következő személyek is teljes 
mentességet élveznek ezen adó alól: 

• a kulturális, sport- és szociális ügyek területén a 
közhasznú tevékenységet végző egyesületek által 
non-profit alapon kivitelezett programok résztvevői 
és vezetői, illetve mentorai, 

• a község által társfinanszírozott nemzetközi 
programok résztvevői és vezetői, illetve mentorai, 

• a nemzetközi és a községközi rendezvények azon 
résztvevői, akik a község turisztikai promóciója 
szempontjából fontosak, és akiknek a szállását a 
rendezvény szervezője fizeti, 

• az európai programok, projektek keretében a 
községbe érkező személyek,  

• a község meghívására a községbe érkező és a 
község promóciója szempontjából fontos 
személyek, 

• a jótékonysági szervezetekről szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban jótékonysági 
tevékenységet végző egyesületek és egyéb 
humanitárius szervezetek által nemes humanitárius 
célok elérése érdekében, non-profit és önkéntes 
alapon szervezett és kivitelezett jótékonysági 
programok és szolgáltatások résztevői és mentorai, 

• az állami intézetek gondozottjai, 
• a község területén az egyes programok 

kivitelezésére irányuló ingyenes munkaakciókba 
bevont személyek, 

• az országos versenyek résztvevői, 
• a szlovén válogatottak tagjai. 

(2) Amikor az idegenforgalmi és promóciós adó alóli 
teljes vagy részleges mentességre való jogosultság 
körülményeit okiratok másolataival igazolják, az okiratot 
csak megtekintésre kell bemutatni, és azt a vendéglátó 
nem veszi át megőrzésre. 
 

6. cikk 
(az adómentességet igazoló dokumentumok és az 

adómentesség iránti kérelem) 
(1) A non-profit alapon, oktatási-nevelési intézmények 
által kivitelezett szakmai kirándulásokon és egyéb 
hasonló munkaformák keretében résztvevő tanulók, 
diákok vagy hallgatók és azok vezetői, illetve mentorai 
részére az idegenforgalmi adó alóli mentesség 
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igazolására az oktatásért felelős minisztérium 
weboldalán ilyen intézményként feltüntetett oktatási-
nevelési intézmények számítanak. A szálláshely-
szolgáltató a fizetés alóli felmentés előtt ellenőrzi, hogy 
az oktatási-nevelési intézmény szerepel-e ezen a listán, 
és ezt beírja a jelen rendelet 8. cikkében szereplő 
nyilvántartásba. 
(2) Az idegenforgalmi adó alóli mentességre a TFÖT-1 
18. cikkének hatodik franciabekezdésével összhangban 
azok a személyek is jogosultak, akik közhasznú munkát 
végző egyesület által szervezett nyaraláson vesznek 
részt, és az egyesület rendelkezik a közhasznúságot 
igazoló megfelelő tanúsítvánnyal, azaz az illetékes szerv 
olyan határozatával/rendeletével, amely ilyen státusszal 
ruházta fel az egyesületet, és amelynek erre vonatkozó 
határozata/rendelete érvényes az éjszakázás napján. A 
szálláshely-szolgáltató a fizetés alóli felmentés előtt 
ellenőrzi az ilyesfajta határozat/rendelet érvényességét, 
illetve a nyilvánosan elérhető adatok (pl. weboldalak, 
hivatalos lap...) alapján ellenőrzi, rendelkezik-e az 
egyesület közhasznú státusszal, és ezt beírja a jelen 
rendelet 8. cikkében szereplő nyilvántartásba.  
(3) Az idegenforgalmi és promóciós adó alóli 50%-os 
felmentésre a TFÖT-1 18. cikkének második 
bekezdésének második franciabekezdésével 
összhangban csak az ifjúsági szálláshelyek nemzetközi 
hálózatába (IYHV) bekapcsolódott szálláshelyeken 
éjszakázó 18 és 30 év közötti fiatalok jogosultak. Az 
említett szálláshelyek Szlovéniára vonatkozó tagságát a 
Szlovén Utazási Szövetség vezeti saját weboldalain. 
(4) Az idegenforgalmi adó megfizetése alóli részleges 
vagy teljes felmentést a jelen rendelet 5. cikkében 
szereplő adóalanyok számára a jelen rendelet 2. 
cikkében szereplő községi szerv adja ki az adóalany 
írásbeli kérelme alapján, amelyet az adóalanynak az első 
idegenforgalmi adó alól felmentett éjszakázás előtt 
legkevesebb 30 nappal be kell nyújtania. A kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

• a program szervezőjének adatait, 
• a program leírását, 
• a program non-profit alapon való kivitelezéséről 

szóló igazolást, 
• azoknak a résztvevőknek a számát, akikre az 

idegenforgalmi adó alóli felmentést kérelmezik, 
• a szálláshely adatait és a vendégéjszakák számát, 

amelyekre a felmentést kérelmezik. 
(5) Az előző bekezdésben szereplő idegenforgalmi adó 
alóli teljes vagy részleges felmentésről szóló határozatról 
a község tájékoztatja a szálláshely szolgáltatóját is, aki a 
felmentést feljegyzi a jelen rendelet 8. cikkében szereplő 
nyilvántartásba. 
 
III. A turisztikai és promóciós adó befizetésének 

módja 
 

7. cikk 
(az idegenforgalmi és promóciós adó befizetése) 

(1) A jelen rendelet 4. cikkének első és második 
bekezdésében szereplő idegenforgalmi és promóciós 
adót a jelen rendelet, a  közjog és a magánjog szerinti 
jogi személyek, az egyéni vállalkozók, a szobákat kiadó 
személyek és a vendégeket éjszakáztató 
mezőgazdászok,  az előző hónapra vonatkozóan a folyó 
hónap 25. napjáig a községi igazgatóság által előírt és a 
község honlapján megjelentetett módon Šalovci Község 
külön bankszámlájára utalják át. 
 
IV. Az idegenforgalmi és promóciós adó 

nyilvántartása 
 

 

8. cikk 
(az idegenforgalmi adó nyilvántartása) 

(1) A közjog és a magánjog szerinti jogi személyek, az 
egyéni vállalkozók, a szobákat kiadó személyek és a 
vendégeket éjszakáztató mezőgazdászok kötelesek 
nyilvántartást vezetni az idegenforgalmi adóról, amely a 
lakhely bejelentését szabályozó törvény szerint vezetett 
vendégkönyv alapján vezethető. 
(2) Az idegenforgalmi adó nyilvántartása a vendégkönyv 
adatain kívül a következő adatokat kell hogy tartalmazza: 

• az egyes vendégek vendégéjszakáinak számát, 
• az egyes vendégektől beszedett idegenforgalmi adó 

összegét, 
• az egyes vendégektől beszedett promóciós adó 

összegét, 
• ha a vendég teljes vagy részleges felmentést kapott 

az idegenforgalmi adó megfizetése alól, a 
nyilvántartásba be kell jegyezni a felmentés okát. 

(3) Az idegenforgalmi adó nyilvántartásában az adatokat 
ugyanannyi ideig kell tárolni, mint a vendégkönyvet. Az 
adatokat fizikai vagy elektronikus formában lehet tárolni. 
(4) Az idegenforgalmi adó nyilvántartásának adatait 
minden egyes vendégre legkésőbb az adott vendég 
utolsó vendégéjszakájának napján ki kell tölteni. 
(5) A jelen cikk első bekezdésében szereplő személy az 
idegenforgalmi adó nyilvántartását elektronikus módon 
vagy kézzel vezeti. 
 
V. Ellenőrzés és büntetőjogi rendelkezések 
 

9. cikk 
(ellenőrzés) 

(1) Jelen rendelet végrehajtásának ellenőrzéséért 
felügyelő szervként a Tešanovci 31, 9226 Moravske 
Toplice székhelyű Községközi felügyelőség és rendészet 
felelős. 
(2) Ha az illetékes felügyelő az ellenőrzés során 
megállapítja, hogy a jelen rendelet rendelkezéseit 
megsértették, elrendeli a megállapított szabálytalanságok 
kiigazítását az általa meghatározott határidőn belül, de 
más, a szabálytalanságok kiigazítására irányuló 
intézkedéseket is elrendelhet. 
 

10. cikk 
(büntetőjogi rendelkezések) 

(1) Jogi személynek a következő esetekben szabható ki 
1000 eurós bírság: 

• ha nem a jelen rendelet 8. cikkével összhangban 
vezeti az idegenforgalmi adó nyilvántartását, 

• ha nem szedi be az idegenforgalmi és promóciós 
adót, 

• ha nem a jelen rendelet 7. cikkével összhangban 
fizeti be az idegenforgalmi és promóciós adót. 

(2) A jelen cikk első bekezdésében szereplő 
szabálysértések esetében az egyéni vállalkozó vagy a 
turisztikai tevékenységet egyénileg végző személy 250 
euróra bírságolható. 
(3) A jelen cikk első bekezdésében szereplő 
szabálysértésekért a jogi személy felelős személye 200 
euróra bírságolható. 
(4) A jelen cikk első bekezdésében szereplő 
szabálysértésekért a természetes személy, a szobákat 
kiadó személy és a vendégeket éjszakáztató 
mezőgazdász 150 euróra bírságolható. 
 
VI. Átmeneti és záró rendelkezések 
 

11. cikk 
(hatályvesztés) 

(1) Jelen rendelet hatálybalépésének napjától a Šalovci 
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Község idegenforgalmi adójáról szóló rendelet (SzK Hl 
95/99. sz.) hatályát veszti. 
 

12. cikk 
(hatálybalépés) 

(1) Jelen rendelet a Szlovén községek közlönyében való 
megjelentetésének másnapján lép hatályba, és 2019. 
január 1-jétől alkalmazandó. 
 
Szám: 320-2/2018-1 
Datum: 23.1.2019 
 

 Község Šalovci 
 Iztok Fartek, polgármestere 

 
 

 
65. Odlok o  ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

turizem, šport in kulturo Šalovci 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. in 28. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 
in 21/18 - ZNOrg), 44. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 18. člena 
Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci na   3. redni  
seji dne 23. januarja 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA 

TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO ŠALOVCI 
 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
S tem odlokom Občina Šalovci ( v nadaljevanju: 
ustanoviteljica) ustanavlja Javni zavod za turizem, šport 
in kulturo Šalovci ( v nadaljevanju: zavod), ureja njegov 
status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter 
temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in 
načina financiranja zavoda. 
 

2. člen 
Ustanoviteljica zavoda je Občina Šalovci. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Občinski 
svet Občine Šalovci, v kolikor s tem odlokom ni drugače 
določeno. 
 
II. Statusne določbe 
 

3. člen 
Ime javnega zavoda: Javni zavod za turizem, šport in 
kulturo Šalovci 
Skrajšano ime: ZTŠK Šalovci 
Sedež javnega zavoda: Šalovci 162, 9204 Šalovci. 
 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom 
in s statutom zavoda. 
 

4. člen 
Namen in poslanstvo zavoda je pospeševanje razvoja in 
promocije turizma in turistične dejavnosti na celotnem 
območju Občine Šalovci, spodbujanje in razvoj športa in 

učinkovitejša organizacija športa na območju Občine 
Šalovci, skrb za ohranjanje, delovanje, promocijo in 
vsestranski razvoj kulturnih dejavnosti v Občini Šalovci in 
ohranjanje in predstavljanje kulturne in naravne dediščine 
Občine Šalovci. 
 

5. člen 
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Murski Soboti. 
 

6. člen 
Pečat zavoda. 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera  35 
mm, ob zunanjem robu je napisano ime zavoda: Zavod 
za turizem, šport in kulturo Šalovci, v sredini je kratica 
zavoda: ZTŠK Šalovci. 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način 
varovanja in uničenja pečatov ter delavce, ki so zanje 
odgovorni, določi direktor s posebnim aktom. 
 
III. Dejavnost zavoda 
 

7. člen 
Zavod opravlja javno službo na področju turizma, športa 
in kulture s soglasjem ustanoviteljice, in sicer: 

• skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje 
turistične, športne in kulturne ponudbe Občine 
Šalovci; 

• izvaja naloge turistično informacijskega centra; 
• pripravlja letni program prireditev in oblikuje, izvaja 

in vodi prireditve, 
• zbira in posreduje informacije o turističnem, 

športnem in kulturnem dogajanju v občini; 
• pripravlja program razvoja in letni program za 

področje turizma, športa in kulture; 
• spremlja in izvaja občinske in nacionalne programe 

s področja turizma, športa in kulture; 
• vzpodbuja in skrbi za razvoj turističnih produktov 

občine; 
• varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in 

vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov 
oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot 
kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in 
neokrnjenost; 

• skrbi za promocijo poklicne in ljubiteljske kulturne, 
turistične in športne dejavnosti; 

• upravlja, vzdržuje in obnavlja javno infrastrukturo na 
področju turizma, športa in kulture, ki mu jo v 
upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v 
najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo; 

• sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne 
infrastrukture s področja turizma, športa in kulture; 

• spremlja in pripravlja dokumentacijo za prijave na 
javne razpise resornih ministrstev RS in na javne 
razpise EU za projekte  s področja delovanja; 

• izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko 
dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, 
organizira sejemsko dejavnost in dejavnost 
propagande ter dejavnosti povezane s kulturo, 
športom in turizmom; 

• izdaja tiskano gradivo, zloženke, zemljevid občine, 
video, zvočne in računalniške zapise, ter druge 
oblike promocijskega materiala s področja 
dejavnosti zavoda; 

• prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, 
predavanja, kongrese, plese in druge prireditve 
komercialne narave; 

• vzdržuje stike in sodeluje z društvi, posameznimi 
ustvarjalci ter s sorodnimi zavodi in ustanovami s 
področja delovanja doma in v tujini; 
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• nudi strokovne storitve s področja delovanja; 
• pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja 

delovanja v knjižni in neknjižni obliki; 
• posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve 

drugim za potrebe turizma, kulture, športa in 
opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, 
turističnimi spominki, športnimi proizvodi; 

• izvaja programe javnih del za potrebe izvajanja 
dejavnosti zavoda; 

• opravlja druge naloge v soglasju z ustanoviteljico. 
• Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod 

tudi naslednje naloge: 
• pripravlja razvojne programe in poslovne načrte za 

naročnike; 
• opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno 

dejavnost osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju 
zakonskih pogojev za izvajanje; 

• prodaja publikacij vseh vrst, likovnih del, replik 
eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, 
informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev 
zvoka in videokaset, spominkov in drugega 
promocijskega gradiva; 

• opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in 
izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje. 

Za doseganje optimalnih učinkov izrabe kapacitet v 
upravljanju lahko zavod opravlja na področju svojega 
delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je 
presežek prihodkov nad odhodki take dejavnosti izrecno 
namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti 
zavoda. Opravljanje gospodarskih dejavnosti ne sme 
ogroziti izvajanja osnovnih dejavnosti zavoda iz prvega 
odstavka tega člena. 

Zavod opravlja svojo dejavnost na območju občine 
ustanoviteljice ter na območjih drugih občin na podlagi 
pogodb, ki jih zainteresirane občine, druge osebe 
javnega prava ali fizične osebe, sklenejo z zavodom s 
soglasjem ustanoviteljice.  

Posamezne naloge opravlja v obliki dodatnih 
programov in projektov. Pri tem pridobiva sredstva za 
izvajanje takih programov in projektov, kot zainteresiranih 
pravnih in fizičnih oseb.  
 

8. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v 
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(uradni list RS, št.69/07 in 17/08) razvrščene: 

• C/18.110 Tiskanje časopisov 
• C/18.120 Drugo tiskanje 
• C/18.130 Priprava za tisk in objavo 
• G/46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, 

krzna,obutve, usnjenih izdelkov 
• G/46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, 

tobačnih izdelkov 
• G/46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji 

drugih 
• določenih izdelkov 
• G/46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji 
• raznovrstnih izdelkov 
• G/46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 
• G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s pijačam 
• G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami 
• G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z umetniškimi izdelki 
• G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih 

specializiranihprodajalnah 
• G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah s  tekstilijami in obutvijo 

• G/ 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in 
tržnicah z drugim blagom 

• G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 
stojnic in tržnic 

• H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
• I/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih 

nastanitvenih obratov 
• I/55.201 Počitniški domovi in letovišča 
• I/55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 
• I/55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 
• I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
• I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
• I/55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter 

druge nastanitve 
• I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
• I/56.103 Slaščičarne in kavarne 
• I/56.104 Začasni gostinski obrati 
• I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
• I/56.300 Strežba pijač 
• J/58.110 Izdajanje knjig 
• J/58.130 Izdajanje časopisov 
• J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
• J/58.190 Drugo založništvo 
• J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj 
• J/59.140 Kinematografska dejavnost 
• J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij 
• J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
• J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti 
• J/63.120 Obratovanje spletnih portalov 
• J/63.990 Drugo informiranje 
• L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih  

nepremičnin 
• L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi 
• M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
• M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
• M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike 
• M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
• M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
• M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
• M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
• M/74.200 Fotografska dejavnost 
• M/74.300 Prevajanje in tolmačenje 
• M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in 

tehnične dejavnosti 
• N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in 

zakup 
• N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
• N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v 

najem in zakup 
• N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in 

računalniških naprav  v najem in zakup 
• N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
• N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
• N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji 

povezane  dejavnosti 
• N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška 

dejavnost 
• N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice 
• N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
• N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in 

druge posamične pisarniške dejavnosti 



Št. 3/25.1.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 60 
 

 

• N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče 

dejavnosti za  poslovanje 
• P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje  na področju športa in rekreacije 
• P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje  na področju kulture in umetnosti 
• P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,  

izpopolnjevanje in usposabljanje 
• P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
• R/90.010 Umetniško uprizarjanje 
• R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje 
• R/90.030 Umetniško ustvarjanje 
• R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne 

prireditve 
• R/91.020 Dejavnost muzejev 
• R/91.030 Varstvo kulturne dediščine 
• R/91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, 

varstvo  naravnih vrednot 
• R/93.110 Obratovanje športnih objektov 
• R/93.120 Dejavnost športnih klubov 
• R/93.130 Obratovanje fitnes objektov 
• R/93.190 Druge športne dejavnosti 
• R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
• R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti 

čas 
• S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene 
 

9. člen 
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za 

katere je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja 
tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo 
na eno ali več področij delovanja zavoda. 

Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi 
dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po 
predhodnem soglasju ustanoviteljice. 

Zavod lahko v primeru, da je to ekonomsko smotrno za 
izvajanje posameznih storitev iz svoje dejavnosti, sklene 
pogodbe s ponudniki storitev na trgu v skladu z zakonom 
o javnem naročanju.  
 
IV. Organi zavoda 
 

10. člen 
Organa zavoda sta: 

• svet zavoda in 
• direktor zavoda. 

 
1. Svet zavoda 
 

11. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov in ga 

sestavljajo: 
• 3 predstavniki ustanoviteljice 
• 1 predstavnik delavcev zavoda 
• 1 predstavnik uporabnikov (zainteresirane javnosti). 
Tri predstavnike ustanoviteljice  izmed strokovnjakov s 

področja dela zavoda, financ ali pravnih zadev imenuje 
Občinski svet Občine Šalovci.  

Enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci 
zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, po postopku in 
na način, ki ga določa statut zavoda.          

Enega predstavnika uporabnikov (zainteresirane 
javnosti) na predlog društev s področja turizma, društev s 
področja športa in društev s področja kulture, imenuje 
Občinski svet Občine Šalovci.        
 

12. člen 
Člani sveta zavoda na ustanovitveni seji izmed sebe 

izvolijo predsednika in namestnika predsednika z večino 
glasov vseh članov sveta zavoda.  

Prvo ustanovitveno sejo skliče direktor v roku 30 dni po 
imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in 
prejemu predlogov ustanoviteljice. 

Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem 
konstituiranja sveta zavoda ne glede na to, kdaj je bil 
posamezen član imenovan oz. izvoljen. Članu sveta, ki je 
bil imenovan oz. izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, 
se izteče mandat kot se izteče mandat celemu svetu. 

Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno 
imenovane. 

Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti 
ustanoviteljico devetdeset dni pred potekom mandata 
članov sveta zavoda. 

Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov 
navzočih članov sveta. Pri izvrševanju pristojnosti iz tretje 
in sedme alineje 13. člena tega odloka svet zavoda 
odloča z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov 
prisotnih članov. 

Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s 
svojim poslovnikom. 
 

13. člen 
Svet zavoda ima  poleg pristojnosti določenih z 

zakonom in drugimi akti še naslednje naloge: 
• nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, 
• spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, 
• imenuje in razrešuje direktorja zavoda ob soglasju 

ustanoviteljice, 
• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 

javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge 
in pobude za reševanje teh vprašanj, 

• predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,  
• ocenjuje delo direktorja, 
• sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice, 
• sprejema strateški načrt, 
• sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem 

izvajanju, 
• sprejema programe dela in razvoja zavoda ter 

spremlja njihovo izvajanje, 
• sprejema finančni načrt in zaključni račun s 

soglasjem ustanoviteljice, 
• sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,  
• daje soglasje k organizaciji dela, kadrovskemu 

načrtu in načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje, 
• daje ustanoviteljici in direktorju mnenje o 

posameznih vprašanjih, 
• obravnava predloge in mnenja zainteresirane 

javnosti, 
• predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev 

dejavnosti, 
• sprejema splošne akte in opravlja druge naloge, kot 

to natančneje določa statut zavoda, 
• odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z 

uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v zavodu, 

• sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja,  
• opravlja druge naloge, določene z zakonom in 

drugimi predpisi. 
Podrobnosti v zvezi s pristojnostmi in delovanjem sveta 

zavoda se uredijo s statutom. 
 

14. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred iztekom 
mandata, za katerega je imenovan ali izvoljen, če: 
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• sam zahteva razrešitev ali odstopi, 
• če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži 

seje, 
• pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in 

navodili ustanoviteljice, 
• ne opravlja svojih nalog, 
• če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu 

zavoda. 
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo 

poslovne sposobnosti oz. s prenehanjem delovnega 
razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni. 

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do 
izteka mandata imenuje ali izvoli nov član po istem 
postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni 
član. Če je član razrešen manj kot 6 mesecev pred  
potekom mandata, se ne imenuje novega, razen v 
primeru, če se razreši več kot polovica članov sveta. 
 
2. Direktor zavoda 
 

15. člen 
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo 

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost in strokovnost dela zavoda. 

Direktor ima naslednje pristojnosti: 
• pripravi statut zavoda, 
• sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci, 
• sklepa pogodbe z zunanjimi izvajalci, 
• načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje 

zavoda, 
• pripravi  strateški načrt, 
• pripravi program dela zavoda in finančni načrt, 
• sprejme akt o organizaciji dela 
• pripravi akt o sistemizaciji delovnih mest, 
• sprejme kadrovski načrt, 
• sprejme načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in 

investicijskega vzdrževanja, 
• sprejema druge akte, ki urejajo pomembna 

vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, 
• poroča ustanoviteljici in svetu javnega zavoda o 

zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje 
javnega zavoda, 

• pripravi letno poročilo, 
• izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in 

drugih organov, 
• oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih 

storitev, 
• skrbi za trženje storitev in določa cene javnih 

kulturnih dobrin in storitev, 
• skrbi za promocijo javnega zavoda, 
• skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in 

organizacijami, 
• zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi, 
• zagotavlja javnost dela, 
• določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost, 
• izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v 

skladu z veljavnimi predpisi, 
• imenuje delovne skupine ali druga telesa za 

izvedbo določenih nalog  ali preučitev posameznih 
vprašanj iz svoje pristojnosti, 

• opravlja druge naloge, določene z zakonom in 
drugimi predpisi in splošnimi akti javnega zavoda,  

• izvaja vse naloge povezane z dejavnostjo zavoda 
po nalogu ustanoviteljice 

• opravlja strokovna dela s področja delovanja 
zavoda. 

K aktom iz četrte, šeste, sedme, osme in dvanajste 
alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda. 

Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet 
zavoda in sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. 

Direktor je pri opravljanju poslov s svojega delovnega 
področja samostojen. 

Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. 
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z vsemi 

javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja. 
Direktor zavoda je dolžan upravljati in uporabljati 
premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega 
gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovoren 
ustanoviteljici materialno in kazensko. 
 

16. člen 
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje 

in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanoviteljice. 
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Šalovci. 

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen 
čas, za čas trajanja mandata. 

Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z 
njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov 
predsednik po predhodnem soglasju občinskega sveta. 

Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne 
izpelje redni postopek imenovanja, imenuje svet zavoda 
s soglasjem ustanoviteljice vršilca dolžnosti, vendar 
največ za eno leto. 

Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice imenuje vršilca 
dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za 
imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma 
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran. 

Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovitve 
mandata. 
 

17. člen 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje 
pogoje: 

• ima najmanj  višješolsko strokovno izobrazbo, 
• ima najmanj tri leta izkušenj na področju, ki je 

povezano z dejavnostjo zavoda, 
• ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela, 
• poznavanje dejavnosti s področja zavoda, 
• strokovno pozna področje dela zavoda, o čemer 

svet zavoda presoja na podlagi predloženega 
programa dela, 

• aktivno znanje slovenskega jezika,  
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, 

- pasivno znanje enega tujega jezika, 
- zaželjeno znanje madžarskega jezika. 

Ob prijavi za razpis je kandidat za direktorja dolžan 
predložiti tudi program dela,  načrt poslovnega in 
programskega razvoja zavoda ter vizijo razvoja turizma, 
športa in kulture v Občini Šalovci za njegovo mandatno 
obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev. 
 

18. člen 
Svet zavoda razreši direktorja pred iztekom mandata: 
• če direktor sam zahteva razrešitev, 
• če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o 

delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po 
samem zakonu,  

• če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in 
splošnih aktih zavoda, 

• če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov 
zavoda ali ustanoviteljice oziroma ravna v nasprotju 
z njimi, 

• če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo, 

• če zanemarja ali malomarno opravlja svoje 
dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda, 
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• zaradi bistvenih sprememb, kot je bistveno 
spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod 
ustanovljen, 

• če ne dosega zastavljenih ciljev, sprejetih strateških 
ciljev in letnega načrta. 

Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi 
seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati 
možnost, da se v roku 8 dni od dneva seznanitve o njih 
izjavi in nato tudi pridobiti predhodno mnenje Občinskega 
sveta Občine Šalovci. 

Če Občinski svet Občine Šalovci ne da mnenja v roku 
30 dni, se šteje za pozitivno oziroma da je soglasje za 
razrešitev podano. 
 
V. Sredstva za delo in odgovornosti za 

obveznosti zavoda 
 

19. člen 
Sredstva za ustanovitev in začetek delovanja zavoda 

zagotavlja ustanoviteljica. 
Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, 

ki jo ustanoviteljica zagotavlja za izvajanje programov na 
posameznih področjih delovanja zavoda. 

S pogodbo o upravljanju ustanoviteljica in zavod 
opredelita pravice in obveznosti glede upravljanja 
posameznega objekta. 

Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja 
za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice.  

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
upravljanje, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi 
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. 

Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje 
ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za 
upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanoviteljici 
tako materialno kot kazensko. 
 

20. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti 
iz: 

• proračuna ustanoviteljice, 
• proračuna države, 
• sredstev EU, 
• z opravljanem registrirane dejavnosti pod pogoji in 

na način, določen z zakonom in s tem odlokom, 
• iz naslova upravljanja nepremičnin, ki so mu dane v 

upravljanje, 
• sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev 

uporabnikom, 
• daril, donacij, sponzorstev ter drugih zakonitih virov, 
• javnih razpisov, 
• iz sredstev, posameznih investitorjev oziroma 

sofinancerjev projekta, 
• iz drugih virov, v skladu z zakonom. 

 
21. člen 

Višino sredstev za financiranje javnega zavoda iz 
občinskega proračuna določi ustanoviteljica na podlagi 
strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga 
letnega plana in finančnega načrta. Podlaga za transfer 
iz proračuna lokalne skupnosti je s strani sveta zavoda 
potrjen program dela. 

Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem 
ustanoviteljice. 
 

22. člen 
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z 

opravljanjem dejavnosti. 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri 

opravljanju svoje dejavnosti, lahko zavod nameni za 

opravljanje in razvoj svoje dejavnosti ter  obnovo, 
vzdrževanje in razvoj objektov, ki so mu dani v 
upravljanje ter za nakup opreme za izvajanje dejavnosti, 
v druge namene pa samo po predhodnem pisnem 
soglasju ustanoviteljice. 

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča 
ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem 
mnenju sveta zavoda. 
 
VI. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v 

pravnem prometu 
 

23. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami 
in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, 
s katerimi razpolaga. 
 

24. člen 
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore 
ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo 
finančne in druge obveznosti ustanoviteljice, mora 
pridobiti predhodno pisno soglasje pristojnega organa 
ustanoviteljice. 
 
VII. Odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti 

zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti 
ustanoviteljice in zavoda 

 
25. člen 

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja 
ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu 
zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje 
zavoda. 

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz 
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge 
naročnike. 
 

26. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in 

obveznosti: 
• daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja 

zavoda in imenuje predstavnike ustanoviteljice v 
svet zavoda, 

• sprejema sklepe o imenovanju članov sveta 
zavoda, 

• zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, 
skladno z letnim finančnim načrtom zavoda, 

• ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani 
oziroma programi občine, 

• daje soglasje k strateškemu načrtu, pravilom, 
statutu zavoda, aktu o organizaciji dela, 
kadrovskemu načrtu, letnemu programu in 
finančnemu načrtu, 

• spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je 
zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere 
so bila sredstva zagotovljena, 

• odloča o statusnih spremembah zavoda, 
• daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti 

zavoda, 
• daje pobude svetu zavoda in direktorju, 
• izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter 

opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, 
statutom občine, tem odlokom in drugimi prepisi. 

 
27. člen 

Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v 
razmerju do ustanoviteljice dolžan; 
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• pravočasno pripraviti strateški načrt, letni program 
dela in finančni načrt ter ju posredovati 
ustanoviteljici v soglasje do konca tekočega leta za 
naslednje leto, 

• zagotavljati namensko in racionalno koriščenje 
sredstev ustanoviteljice, ki jih zavod pridobiva za 
izvajanje svoje dejavnosti, 

• zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, 
potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih 
pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja 
zavoda in druge podatke in informacije v skladu z 
zakonom, 

• na pristojnih organih obravnavati pobude 
ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov, 

• enkrat letno oziroma v skladu s predpisi ali na 
zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom, poročati 
o izvajanju letnega programa, o rezultatih 
poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev 
ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih 
ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti 
zavoda, 

• izvajati druge naloge in obveznosti, določene z 
zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi. 

 
VIII. Splošni  akti zavoda 
 

28. člen 
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in 
delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno 
z zakonom in tem odlokom. S statutom se ureja 
organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način 
odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje 
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in 
tem odlokom. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s 
katerimi se urejajo vprašanja pomembna za delo in 
poslovanje v skladu s statutom. 
 

29. člen 
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice. 
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. 
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 
zavoda se določi s statutom  zavoda. 
 
IX. Prehodne in končne določbe 
 

30. člen 
Po sprejetju tega odloka, do imenovanja direktorja 

zavoda v skladu s tem odlokom, občinski svet  imenuje 
v.d. direktorja zavoda, vendar največ za eno leto.   

Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja 
sklene župan. 

V.d. direktorja  opravi vsa potrebna dejanja za začetek 
dela in poslovanje javnega zavoda, zlasti pa poskrbi za 
vpis javnega zavoda v sodni register, zagotovi izvolitev 
oz. imenovanje članov sveta zavoda ter organizira delo. 

V.d. direktorja zavoda je dolžan v roku 30 dneh od 
svojega imenovanja zbrati predloge za člane sveta 
zavoda in jih predložiti v imenovanje ustanovitelju. V.d. 
direktorja zavoda pripravi in predlaga v sprejem statut 
zavoda najkasneje v 3 mesecih po imenovanju sveta 
zavoda. 

V.d. direktorja do konstituiranja sveta zavoda izdaja 
začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujno 
potrebni za začetek dela in nemoteno izvajanje 
dejavnosti zavoda. 
 

31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

 
Številka: 610-2/2016-1 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 
 

 
66. Rendelet a Šalovci Turisztikai, Sport és 

Kulturális Intézet nevű közintézet 
megalapításáról 

 
Az Intézetekről szóló törvény (Szlovén Köztársaság 
Hivatalos lapja 12/91., 8/96., 36/00. és 127/06. sz.) 3. 
cikke, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hl 
94/07.-hivatalosan tisztázott szöveg 2, 76/08., 79/09., 
51/10-, 40/12. - ZUJF, 14/15. – ZUUJFO, 11/18. – 
ZSPDSLS-1 és 30/18. sz.) 61. cikke, a Kultúra iránti 
közérdek érvényesítéséről szóló törvény (SzK Hl 77/07. - 
h.t.sz. 1, 56/08., 4/10., 20/11., 111/13., 68/16., 61/17. és 
21/18. - ZNOrg sz.) 26. és 28. cikke, a Turizmusfejlesztés 
ösztönzéséről szóló törvény (SzK Hl 13/18. sz.), valamint 
Šalovci Község Alapszabályának (Szlovén községek 
hivatalos közleményei, 34/2018. sz.) 18. cikke alapján 
Šalovci Község Községi Tanácsa a 2019. január 23. 
megtartott 3. ülésén a következő rendeletet fogadta el: 
 

RENDELET 
A ŠALOVCI TURISZTIKAI, SPORT ÉS KULTURÁLIS 
INTÉZET NEVŰ KÖZINTÉZET MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

 
 
I. Bevezető rendelkezések 
 

1. cikk 
Jelen rendelettel Šalovci Község (a továbbiakban: 
alapító) megalapítja a Šalovci Turisztikai, Sport és 
Kulturális Közintézetet (a továbbiakban: intézet), rendezi 
annak státuszát, az alapító és az intézet közötti 
viszonyokat, valamint az intézet szervezettségével, 
tevékenységeivel és finanszírozási módjával kapcsolatos 
alapvető kérdéseket. 
 

2. cikk 
Az intézet alapítója Šalovci Község. 
Az alapítói jogokat és kötelezettségeket, amennyiben 
jelen rendelet nem határozza meg másképp, Šalovci 
Község Községi Tanácsa gyakorolja és hajtja végre. 
 
II. Státusra vonatkozó rendelkezések 
 

3. cikk 
A közintézet neve: Šalovci Turisztikai, Sport és Kulturális 
Közintézet 
Rövidített neve: Šalovci TSKK 
A közintézet székhelye: Šalovci 162, 9204 Šalovci. 
Az intézet jogi személy az összes a törvényben, a jelen 
rendeletben és az intézet alapszabályában 
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel. 
 

4. cikk 
Az intézet célja és küldetése a turizmus és a turisztikai 
tevékenységek fejlesztésének és promóciójának 
előmozdítása Šalovci Község egész területén, a sport és 
a hatékonyabb sportszervezettség ösztönzése és 
fejlesztése Šalovci Község területén, Šalovci Község 
kulturális tevékenységeinek megőrzése, működtetése, 
promóciója és átfogó fejlesztése, valamint Šalovci 
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Község kulturális és természeti örökségének megőrzése 
és bemutatása. 

5. cikk 
Az intézetet a Murska Sobota-i Körzeti Bíróságon 
(Okrožno sodišče v Murski Soboti) jegyzetetik be a 
cégjegyzékbe. 
 

6. cikk 
Az intézet pecsétje. 
Az intézet kör alakú, 35 mm átmérőjű pecséttel 
rendelkezik, és azt használja. A pecsét külső peremén az 
intézet neve van feltűntetve: Šalovci Turisztikai, Sport és 
Kulturális Közintézet, középen az intézet nevének 
rövidítése látható: Šalovci TSKK. 
Az egyes pecsétek számát, azok használatát, 
védelmének és megsemmisítésének módját, valamint a 
pecsétekért felelős alkalmazottakat az igazgató külön 
határozatban határozza meg. 
 
III. Az intézet tevékenysége 
 

7. cikk 
Az intézet az alapító beleegyezésével turisztikai, sporttal 
kapcsolatos és kulturális közszolgálatot teljesít, 
mégpedig: 

• gondoskodik Šalovci Község turisztikai, sporttal 
kapcsolatos és kulturális kínálatának 
megszervezéséről, promóciójáról és 
értékesítéséről; 

• turisztikai információs központ feladatait látja el; 
• elkészíti a rendezvények éves tervét, valamint 

kidolgozza, kivitelezi és vezeti a rendezvényeket; 
• összegyűjti és közvetíti a község turisztikai, sporttal 

kapcsolatos és kulturális történéseiről szóló 
információkat; 

• a turizmus, a sport és a kultúra területére vonatkozó 
programot és éves tervet készít; 

• figyelemmel kíséri és kivitelezi a községi és az 
országos programokat a turizmus, a sport és a 
kultúra terén; 

• gondoskodik a község turisztikai termékeinek 
fejlesztéséről, és ösztönzi azt; 

• gondoskodik a kulturális örökség védelméről, 
megőrzi a kulturális örökségként azonosított 
tárgyak, tárgycsoportok, illetve objektumok vagy 
területek fizikai és tartalmi tulajdonságait, 
gondoskodik ezek sértetlenségéről és integritásáról; 

• gondoskodik a hivatásos és amatőr kulturális, 
turisztikai és sporttevékenységekről; 

• működteti, karbantartja és felújítja az alapító által az 
intézet rendelkezésére bocsátott közösségi 
turisztikai, sport- és kulturális létesítményeket, és 
más kivitelezőknek a törvényekkel összhangban 
bérbe adja őket; 

• közreműködik közösségi létesítmények 
tervezésében és kiépítésében a turizmus, a sport 
és a kultúra területén; 

• tevékenységi területén figyelemmel kíséri a SzK 
illetékes minisztériumai és az EU által kiírt 
pályázatokat, valamint elkészíti a pályázáshoz 
szükséges dokumentációkat; 

• kiállítási és galériatevékenységet, múzeumi 
tevékenységet folytat, filmeket vetít, kiadói 
feladatokat végez, vásári és 
propagandatevékenységeket, valamint kultúrával, 
sporttal és turizmussal kapcsolatos 
tevékenységeket szervez; 

• nyomtatott anyagokat, szórólapokat, községi 
térképet, video-, hang- és számítógépes, valamint 

az intézet tevékenységi körébe tartozó egyéb 
promóciós anyagokat ad ki; 

• szemináriumokat, szakmai konzultációkat, 
képzéseket, előadásokat, kongresszusokat, 
táncmulatságokat és egyéb kereskedelmi jellegű 
eseményeket szervez; 

• kapcsolatot tart és együttműködik az 
egyesületekkel, az egyes alkotókkal, valamint a 
tevékenységi területében hozzá hasonló hazai és 
külföldi intézetekkel és intézményekkel; 

• tevékenységi területén szakmai szolgáltatásokat 
nyújt; 

• tevékenységi területén mindenfajta publikációkat 
készít elő és készít könyv és egyéb anyagok 
formájában; 

• műszaki eszközöket ad bérbe, és műszaki 
szolgáltatásokat nyújt a turizmus, a kultúra és a 
sport területén, valamint kiskereskedelmet bonyolít 
műtárgyakkal, turisztikai emléktárgyakkal, 
sporttermékekkel; 

• az intézet tevékenységeinek kivitelezése érdekében 
közmunkaprogramokat kivitelez; 

• az alapító beleegyezésével egyéb feladatokat lát el. 
• Az intézet az előző bekezdésben felsorolt feladatok 

mellett a következő feladatokat is ellátja: 
• megrendelők részére fejlesztési programokat és 

üzleti terveket készít; 
• az alaptevékenységei mellett a kivitelezés törvényi 

feltételeinek megfelelve kiegészítő tevékenységként 
vendéglátó tevékenységeket végez; 

• különféle publikációkat, képzőművészeti 
alkotásokat, replikákat, kiállítási tárgyakat, 
kézműves és iparművészeti termékeket, 
információs reklámanyagokat, könyveket, hang- és 
képhordozókat, emléktárgyakat és egyéb 
promóciós anyagokat értékesít; 

• amennyiben az intézetet nyilvántartásba vették, és 
teljesíti a kivitelezéshez szükséges törvényi 
feltételeket, egyéb tevékenységeket végez. 

A kapacitások optimális kihasználásához az intézet saját 
tevékenységi területén gazdasági tevékenységet is 
végezhet, de az ilyesfajta tevékenységből származó 
nyereség kifejezetten az intézet fejlesztésére és 
alaptevékenységének kivitelezésére szolgál. A gazdasági 
tevékenység gyakorlása nem veszélyeztetheti az intézet 
jelen cikk első bekezdésében szereplő 
alaptevékenységeinek kivitelezését. 
Az intézet az alapító község területén végzi 
tevékenységét, valamint az egyéb érdeklődő 
községekkel, jogi személyekkel vagy természetes 
személyekkel kötött szerződések alapján és az alapító 
beleegyezésével más községek területén is végezhet 
tevékenységeket.  
Az egyes feladatokat kiegészítő programok és projektek 
keretében végzi. Az ilyen programok kivitelezéséért az 
érdeklődő jogi vagy természetes személyektől szerez 
forrásokat.  
 

8. cikk 
Az intézet által végzett, az előző cikkben szereplő 
feladatok a Tevékenységek standard besorolásában 
(SzK Hl 69/07. és 17/08. sz.) a következőként 
szerepelnek: 

• C/18.110 Lapnyomtatás 
• C/18.120 Egyéb nyomtatás 
• C/18.130 Nyomtatás és publikálás előkészítése 
• G/46.160 Közvetítés textil, ruházat, prém, lábbeli és 

bőrtermékek értékesítésénél 
• G/46.170 Közvetítés élelmiszer, ital és 

dohánytermékek értékesítésénél 
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• G/46.180 Specializált közvetítés egyéb 
meghatározott termékek értékesítésénél 

• G/46.190 Nem szakosodott közvetítés különféle 
termékek értékesítésénél 

• G/46.900 Nem szakosodott nagykereskedelem 
• G/47.250 Italok kiskereskedelme szakosodott 

üzletekben 
• G/47.621 Újságok és folyóiratok kiskereskedelme 
• G/47.782 Műtárgyak kiskereskedelme szakosodott 

üzletekben 
• G/47.789 Egyéb termékek kiskereskedelme egyéb 

szakosodott üzletekben 
• G/47.820 Textiláru és lábbeli kiskereskedelme 

standokon és piacokon 
• G/ 47.890 Egyéb áru kiskereskedelme standokon 

és piacokon 
• G/47.990 Egyéb, nem üzletekben, standokon és 

piacokon folytatott kiskereskedelem 
• H/49.391 Távolsági és egyéb közúti 

személyszállítás 
• I/55.100 Szállodai tevékenység és hasonló 

szálláshely-szolgáltatás 
• I/55.201 Napköziotthonok és üdülők 
• I/55.203 Privát szobák kiadása vendégek részére 
• I/55.204 Hegyi menedékházak és ifjúsági szállások 
• I/55.209 Egyéb szálláshelyek rövidebb időre 
• I/55.300 Kemping- és tábori tevékenység 
• I/55.900 Diákszálló és kollégiumi tevékenységek, 

valamint egyéb szálláshelyek tevékenysége 
• I/56.102 Büfék és hasonló létesítmények 
• I/56.103 Cukrászdák és kávézók 
• I/56.104 Ideiglenes vendéglátóipari tevékenységek 
• I/56.210 Alkalmi ételkészítés és ételszállítás 
• I/56.300 Italok felszolgálása 
• J/58.110 Könyvkiadás 
• J/58.130 Lapkiadás 
• J/58.140 Magazinok és egyéb folyóiratok kiadása 
• J/58.190 Egyéb kiadói tevékenységek 
• J/59.110 Filmek, videók, televíziós adások gyártása 
• J/59.140 Filmvetítés 
• J/59.200 Hangírások és egyéb kották felvétele és 

kiadása 
• J/62.090 Egyéb információs technológiákkal és 

számítógépes szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tevékenységek 

• J/63.110 Adatfeldolgozás és adatfeldolgozással 
kapcsolatos tevékenységek 

• J/63.120 Internetes portálok működtetése 
• J/63.990 Egyéb tájékoztatás 
• L/68.200 Saját és bérelt ingatlanok kiadása és 

működtetése 
• L/68.320 Ingatlanok kezelése díj ellenében vagy 

szerződés alapján 
• M/70.210 Közönségkapcsolati tevékenységek 
• M/70.220 Egyéb vállalati és üzleti tanácsadás 
• M/72.200 Kutatási és fejlesztési tevékenység a 

társadalomtudomány és a bölcsészettudomány 
területén 

• M/73.110 Reklámügynökségi tevékenység 
• M/73.120 Reklámtér-közvetítés 
• M/73.200 Piac- és közvélemény-kutatás 
• M/74.100 Formatervezés, kirakattervezés, 

díszítéstervezés 
• M/74.200 Fényképészeti tevékenység 
• M/74.300 Fordítás és tolmácsolás 
• M/74.900 Egyéb nem besorolt szaktevékenységek 

és műszaki tevékenységek 

• N/77.110 Könnyű gépjármű bérbeadása és operatív 
lízingje 

• N/77.210 Sportfelszerelés bérbeadása és operatív 
lízingje 

• N/77.290 Egyéb fogyasztási tömegcikkek 
bérbeadása és operatív lízingje 

• N/77.330 Irodai berendezések és számítástechnikai 
eszközök bérbeadása és operatív lízingje 

• N/79.110 Utazási irodák tevékenysége 
• N/79.120 Utazásszervezés 
• N/79.900 Foglalás és egyéb utazással kapcsolatos 

tevékenységek 
• N/81.100 Létesítmények karbantartása és 

házmesteri tevékenység 
• N/81.300 Zöld területek kezelése és 

környékrendezés 
• N/82.110 Teljes körű irodai szolgáltatások kínálata 
• N/82.190 Fénymásolás, dokumentumkészítés és 

egyéb irodai tevékenységek 
• N/82.300 Kiállítás-, vásár-, találkozószervezés 
• N/82.990 Egyéb nem besorolt kiegészítő gazdasági 

tevékenységek 
• P/85.510 Oktatás, továbbképzés és képzés a sport 

és a rekreáció területén 
• P/85.520 Oktatás, továbbképzés és képzés a 

kultúra és a művészetek területén 
• P/85.590 Egyéb nem besorolt oktatás, 

továbbképzés és képzés 
• P/85.600 Oktatási kiegészítő tevékenységek 
• R/90.010 Előadó művészet 
• R/90.020 Előadó művészet kísérő tevékenységei 
• R/90.030 Művészeti alkotás 
• R/90.040 Kulturális események létesítményeinek 

működtetése 
• R/91.020 Múzeumi tevékenység 
• R/91.030 Kulturális örökségvédelem 
• R/91.040 Botanikus és állatkertek tevékenysége, 

természeti értékek védelme 
• R/93.110 Sportlétesítmények üzemeltetése 
• R/93.120 Sportklubok tevékenysége 
• R/93.130 Fitneszlétesítmények üzemeltetése 
• R/93.190 Egyéb sporttevékenységek 
• R/93.210 Vidámpark-tevékenységek 
• R/93.299 Egyéb nem besorolt szabadidős 

tevékenységek 
• S/96.090 Máshol nem besorolt egyéb szolgáltatási 

tevékenységek 
 

9. cikk 
Az intézet saját, az alapításkor meghatározott 
tevékenységeinek teljes körű kivitelezése érdekében 
szervezhet és kivitelezhet olyan kísérő tevékenységeket 
is, amelyek tartalmilag az intézet működésének egy vagy 
több területéhez kapcsolódnak. 
Az intézet csak az alapító előzetes beleegyezésével 
vezethet be új, az alapvető tevékenységeit kiegészítő 
tevékenységeket. 
Amennyiben ez gazdasági szempontból ésszerű, az 
intézet a Közbeszerzésről szóló törvénnyel összhangban 
a tevékenységei között szereplő egyes szolgáltatások 
kivitelezésére szerződést köthet a piacon működő 
szolgáltatókkal.  
 
IV. Az intézet szervei 
 

10. cikk 
Az intézet szervei a következők: 

• az intézet tanácsa és 
• az intézet igazgatója. 
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1. Az intézet tanácsa 

11. cikk 
Az intézetet az intézet tanácsa irányítja, amely öt tagból 
áll a következő összeállításban: 

• az alapító képviselői (3 személy) 
• az intézet alkalmazottainak képviselője (1) 
• a felhasználók (az érdekelődő nyilvánosság) 

képviselője (1) 
Az alapító három képviselőjét az intézet munkája, a 
pénzügy vagy a jogi ügyek szakértői közül Šalovci 
Község Községi Tanácsa nevezi ki.  
Az alkalmazottak képviselőjét közvetlen és titkos 
szavazással, az intézet alapszabályában meghatározott 
folyamat keretében és módon az intézet alkalmazottai 
választják ki.          
A felhasználók (az érdeklődő nyilvánosság) képviselőjét 
a turizmus, a sport és a kultúra területén tevékenykedő 
egyesületek javaslatai alapján Šalovci Község Községi 
Tanácsa nevezi ki. 
 

12. cikk 
Az intézet tanácsának tagjai az alakuló ülésen maguk 
közül választják meg az elnököt és az elnökhelyettest, 
mégpedig az intézet tanácstagjai leadott szavazatainak 
többségével.  
Az első alakuló ülést az igazgató hívja össze, mégpedig 
a kinevezését, illetve alkalmazottak képviselőjének 
megválasztását és az alapító javaslatainak beérkezését 
követő 30 napon belül. 
Az tanács tagjainak mandátuma öt évig tart, és az intézet 
tanácsa megalakulásának napjától kezdődik, tekintet 
nélkül arra, mikor nevezték ki, illetve választották meg az 
egyes tagokat. Az intézet tanácsának megalakulása után 
kinevezett, illetve megválasztott tanácstag mandátuma a 
teljes tanács mandátumának lejártával szintén lejár. 
A mandátum letelte után ugyanazok a személyek újra 
kinevezhetőek. 
Az intézet tanácstagjai mandátumának lejárta előtt 90 
nappal az intézet igazgatója köteles értesíteni erről az 
alapítót. 
A tanács akkor határozatképes, ha a tanácstagok 
többsége az ülésen jelen van. A tanács a döntéseket a 
jelenlévő tagok általános többségével fogadja el. A jelen 
rendelet 13. cikkének harmadik és hetedik 
franciabekezdésében meghatározott hatáskörök 
gyakorlásánál az intézet tanácsa a jelenlévő tanácstagok 
leadott szavazatainak kétharmados többségével dönt. 
A tanács működésének részleteit az intézet tanácsa saját 
eljárási szabályzatában határozza meg. 
 

13. cikk 
Az intézet tanácsa a törvényekben és más okmányokban 
meghatározott hatáskörök mellett a következő 
feladatokat látja el: 

• ellenőrzi az intézet munkájának és működésének 
törvényszerűségét, 

• nyomon követi, elemzi és értékeli az intézet 
működését, 

• az alapító beleegyezésével kinevezi és felmenti az 
intézet igazgatóját, 

• foglalkozik a közintézet szakmai munkájának 
területét érintő kérdésekkel, és az igazgatónak e 
kérdések megoldása érdekében véleményt 
nyilvánít, javaslat és kezdeményezést tesz, 

• az alapítónak javaslatot tesz a gazdálkodás 
ellenőrzésére,  

• értékeli az igazgató munkáját, 
• az alapító beleegyezésével elfogadja az intézet 

alapszabályát, 

• elfogadja a stratégiai tervet, 
• elfogadja az éves munkatervet és az annak 

kivitelezéséről szóló beszámolót, 
• elfogadja az intézet munka- és fejlesztési tervét, 

valamint nyomon követi azok kivitelezését, 
• az alapító beleegyezésével elfogadja a pénzügyi 

tervet és a zárszámadást, 
• elfogadja a munkahelyek besorolásáról szóló 

dokumentumot,  
• beleegyezését adja a munka megszervezéséhez, a 

létszámtervhez és a beszerzési tervhez, valamint 
felügyeli ezek kivitelezését, 

• a felmerülő kérdésekben véleményt fogalmaz meg 
az alapítónak és az igazgatónak, 

• megvitatja az érdeklődő nyilvánosság javaslatait és 
véleményeit, 

• javasolja az alapítónak a tevékenységek 
módosítását és kibővítését, 

• általános aktusokat fogad el, és az intézet 
alapszabályában pontosabban meghatározott 
egyéb feladatokat lát el, 

• másodfokon döntéseket hoz az alkalmazottak 
jogainak, kötelezettségeinek és felelősségének 
teljesítéséről, 

• munkaszerződést köt az igazgatóval,  
• egyéb a törvényben és más előírásokban 

meghatároz feladatokat lát el. 
Az intézet tanácsának hatáskörével és működésével 
kapcsolatos részleteket az alapszabály szabályozza. 
 

14. cikk 
Az intézet tanácsának a tagját a kinevezett vagy 
megválasztott tisztsége alól mandátumának lejárta előtt a 
következő esetekben lehet felmenteni: 

• ha maga kéri a felmentését vagy lemond, 
• ha három egymást követő ülésről igazolatlanul 

hiányzik, 
• ha a munkája során nem az előírások és az alapító 

utasításai szerint jár el, 
• ha nem teljesíti a feladatait, 
• ha magatartásával árt az intézet munkájának és 

hírnevének. 
A mandátum megszűnik a tanácstag halálával, 
munkaképtelenné válásával, illetve az alkalmazottak által 
megválasztott képviselő munkaviszonyának 
megszűnésével. 
Bármely tanácstag idő előtti felmentése esetén a 
mandátum lejártáig új tagot kell kinevezni vagy 
megválasztani, mégpedig ugyanolyan folyamat 
keretében, amilyen keretében a felmentett tagot 
kinevezték, illetve megválasztották. Ha a tanácstagot a 
mandátum lejárta előtt kevesebb, mint 6 hónappal mentik 
fel, nem kell új tagot kinevezni, kivéve, ha a tanács 
tagjainak több, mint felét felmentik. 
 
2. Az intézet igazgatója 
 

15. cikk 
Az igazgató szervezi meg és vezeti az intézet 
működését, valamint szakmai munkáját, képviseli az 
intézetet, és felelősséget vállal az intézet munkájának 
törvényességéért és szakmaiságáért. 
Az igazgató feladatai a következők: 

• elkészíti az intézet alapszabályát, 
• munkaszerződéseket köt az alkalmazottakkal, 
• szerződéseket köt a külső kivitelezőkkel, 
• megtervezi, megszervezi és vezeti az intézet 

munkáját és működését, 
• stratégiai tervet készít, 
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• elkészíti az intézet munkaprogramját és pénzügyi 
tervét, 

• elfogadja a munka megszervezéséről szóló 
dokumentumot, 

• elkészíti a munkahelyek rendszerezéséről szóló 
dokumentumot, 

• elfogadja a létszámtervet, 
• elfogadja az alapeszközök beszerzésének, és a 

folyó, valamint a beruházási karbantartások tervét, 
• egyéb, az intézet működésével kapcsolatos fontos 

kérdéseket rendező dokumentumokat fogad el, 
• az alapítónak és a közintézet tanácsának jelentést 

tesz a közintézet működését lényegesen 
befolyásoló ügyekről, 

• elkészíti az éves beszámolót, 
• kivitelezi a közintézet és az egyéb szervek 

határozatait és döntéseit, 
• javaslatokat alakít ki kiegészítő programok és 

tevékenységek bevezetésére, 
• gondoskodik a szolgáltatások értékesítéséről, és 

meghatározza a kulturális közjavak és 
szolgáltatások árát, 

• gondoskodik a közintézet promóciójáról, 
• gondoskodik a más intézetekkel és szervezetekkel 

való együttműködésről, 
• biztosítja az alkalmazottak előírásszerű 

tájékoztatását, 
• biztosítja a munka nyilvánosságát, 
• meghatározza az üzleti titoknak számító adatokat, 
• az érvényben lévő előírásokkal összhangban 

gyakorol minden munkaviszonnyal kapcsolatos 
hatáskört, 

• az egyes feladatok elvégzésére vagy az egyes 
kérdések saját hatáskörben történő 
áttanulmányozására munkacsoportokat vagy más 
szerveket nevez ki, 

• egyéb, a törvényekben és más előírásokban, 
valamint a közintézet általános aktusaiban 
meghatározott feladatokat lát el,  

• az alapító meghatalmazásából kivitelezi az intéztet 
tevékenységével kapcsolatos valamennyi feladatot, 

• az intézet tevékenységének területén szakmai 
munkát végez. 

Az előző bekezdés negyedik, hatodik, hetedik, nyolcadik 
és tizenkettedik franciabekezdésében szereplő 
dokumentumokhoz az intézet tanácsának a 
beleegyezése szükséges. 
Az igazgató saját megállapításairól köteles tájékoztatni 
az intézet tanácsát, valamint köteles intézkedéseket tenni 
a hiányosságok elhárítására. 
Az igazgató önállóan látja el munkaterületének teendőit. 
Az igazgató saját munkájáért az intézet tanácsának felel. 
Az igazgatónak az ügyvitelnél minden közforrással a jó 
gazda gondosságával kell bánnia. Az igazgató az alapító 
vagyonával a jó gazda gondosságával köteles bánni, és 
ily módon köteles használni azt. A vagyon kezelését 
illetően az alapítónak anyagi és büntetőjogi felelősséggel 
tartozik. 
 

16. cikk 
Az intézet igazgatója az alapító beleegyezésével 
nyilvános pályázat keretében nevezi ki és menti fel az 
intézet tanácsát. A nyilvános pályázatot Šalovci Község 
községi igazgatósága hirdeti meg. 
Az igazgató munkaszerződése meghatározott időre, a 
mandátum időtartamára köttetik. 
Az igazgató kinevezéséről szóló határozat alapján, és az 
alapító előzetes beleegyezésével az intézet tanácsának 
a nevében annak elnöke köt szerződést az igazgatóval. 

Ha az igazgatónak idő előtt lejár a mandátuma, és nem 
kerül kivitelezésre a kinevezés folyamata, az intézet 
tanácsa az alapító előzetes beleegyezésével legfeljebb 
egy éves időtartamra megbízott igazgatót nevez ki. 
Az intézet tanácsa az alapító beleegyezésével abban az 
esetben is megbízott igazgatót nevez ki, ha 
lebonyolításra került a nyilvános pályázat, és arra nem 
jelentkezett senki, vagy a jelentkezők közül senki sem lett 
kiválasztva. 
Az igazgató mandátuma öt évig tart a mandátum 
megismétlésének lehetőségével. 
 

17. cikk 
Igazgatónak olyan jelölt nevezhető ki, aki az általános 
törvényi feltételek mellett a következő követelményeknek 
is megfelel: 

• legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 
• legalább három éves tapasztalattal rendelkezik az 

intézet tevékenységével kapcsolatos területen, 
• jó munkaszervezési és irányítási képességekkel 

rendelkezik, 
• ismeri az intézet tevékenységi területének teendőit, 
• rendelkezik szakismeretekkel az intézmény 

tevékenységi területén, amit a benyújtott 
munkaprogram alapján az intézet tanácsa értékel, 

• aktív szlovén nyelvtudással rendelkezik,  
• legalább egy világnyelv aktív tudásával rendelkezik, 

• egy idegen nyelv passzív tudásával rendelkezik, 
• kívánatos a magyar nyelvtudás. 

Az igazgatói tisztség betöltésére pályázók kötelesek 
mellékelni a pályázatukhoz az intézet munkaprogramját, 
az intézet üzleti és promóciós fejlesztésének tervét, 
valamint Šalovci Község turisztikai, sport és kulturális 
fejlődésének vízióját a megpályázott mandátum idejére, 
az önéletrajzukat és a feltételeknek való megfelelésükről 
szóló bizonylatokat. 
 

18. cikk 
Az intézet tanácsa a következő esetekben menti fel az 
igazgatót mandátumának lejárta előtt: 

• ha ezt maga az igazgató kéri, 
• ha olyan indok áll fenn, amelynek keretében a 

munkaviszonyokat szabályozó törvény szerint 
megszűnik a munkaviszony,  

• ha az igazgató munkája során nem tartja be az 
előírásokat és az intézet általános aktusait, 

• ha igazolatlanul elmulasztja az intézet tanácsa vagy 
az alapító határozatainak kivitelezését, illetve 
azokkal ellentétesen jár el, 

• ha gondatlan és helytelen munkájával nagyobb kárt 
okoz az intézetnek, 

• ha elhanyagolja vagy gondatlanul végzi 
kötelességeit, és ezzel súlyosabb zavar keletkezik 
vagy keletkezhet az intézet működésében, 

• jelentős módosítások esetén, mint az intézet 
megalapításakor meghatározott tevékenységek 
jelentős módosítása, 

• ha nem éri el a kitűzött célokat, az elfogadott 
stratégiai célokat és az éves terv kitűzéseit. 

Az intézet tanácsának az igazgató felmentéséről szóló 
határozat elfogadása előtt a felmentés okairól 
tájékoztatnia kell az igazgatót, és lehetőséget kell 
biztosítania neki, hogy a tudomására hozástól számított 8 
napon belül ezekről nyilatkozzon, majd a tanácsnak meg 
kell kapnia Šalovci Község Községi Tanácsának előzetes 
véleményezését. 
Ha Šalovci Község Községi Tanácsa nem véleményezi 
az indítványt 30 napon belül, az pozitívnak számít, illetve 
azt jelenti, hogy a testület hozzájárul a felmentéshez. 
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V. Források az intézet munkájához és az intézet 
kötelezettségei iránti felelősség 

19. cikk 
A megalapításhoz és a működés kezdetéhez az alapító 
biztosítja a forrásokat. 
Az intézet átveszi azokat az ingatlanokat és azt a 
felszerelést, amelyet az alapító az intézet egyes 
tevékenységi területei programjainak kivitelezéséhez 
biztosít. 
Az üzemeltetési szerződésben az alapító és az intézet 
meghatározzák az egyes objektumok üzemeltetésére 
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 
Az intézet által üzemeltetett és a tevékenységei 
kivitelezéséhez használt vagyon az alapító tulajdona.  
Az intézet önállóan rendelkezik a rendelkezésére 
bocsátott eszközök felett, de az alapító beleegyezése 
nélkül nem szabad jogi ügyletekkel eltulajdonítania, vagy 
dologi, vagy egyéb terhekkel terhelnie az ingatlan 
vagyont. 
Az intézet az alapító vagyonával a jó gazda 
gondosságával köteles bánni, és ily módon köteles 
használni azt. A vagyon kezelését illetően az alapítónak 
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 
 

20. cikk 
Az intézet saját tevékenységei kivitelezésére a következő 
módon szerez eszközöket: 

• az alapító költségvetéséből, 
• az ország költségvetéséből, 
• EU-s forrásokból, 
• a törvénnyel és jelen rendelettel meghatározott 

feltételekkel és módon végzett regisztrált 
tevékenységek kivitelezésével, 

• a rendelkezésére bocsátott ingatlan 
működtetésének címéből, 

• az áru és a szolgáltatások felhasználóknak történő 
értékesítésével szerzett eszközökkel, 

• ajándékok, adományok, szponzorpénzek és egyéb 
törvényes források segítségével, 

• pályázatokból, 
• a projekt egyes beruházóinak, illetve 

társfinanszírozóinak eszközeiből, 
• egyéb a törvénnyel összhangban lévő forrásokból. 

 
21. cikk 

A közintézet finanszírozására a községi költségvetésből 
jóváhagyott eszközök magasságát a stratégiai terv és a 
belőle fakadó éves terv és költségterv javaslat alapján az 
alapító határozza meg. A helyi közösség 
költségvetéséből történő utalás alapja az intézet tanácsa 
által megerősített munkaterv. 
Az intézet csak az alapító előzetes beleegyezésével 
adósodhat el. 
 

22. cikk 
Az intézet önállóan gazdálkodik a tevékenységei 
kivitelezésével szerzett jövedelemmel. 
Az intézet által a saját tevékenységeinek kivitelezésével 
elért költségvetési többletet az intézet saját 
tevékenységeinek kivitelezésére és fejlesztésére, a 
rendelkezésére bocsátott létesítmények felújítására, 
karbantartására és fejlesztésére, valamint a 
tevékenységei kivitelezéséhez szükséges felszerelés 
vásárlására használhatja fel, más célra ezt csak az 
alapító előzetes írásbeli beleegyezésével teheti meg. 
Az esetleges költségvetési hiány pótlásának módjáról az 
igazgató javaslata és az intézet tanácsának előzetes 
véleményezése alapján az alapító dönt. 
 

VI. Az intézet jogai, kötelezettségei és felelőssége 
a jogforgalomban 

 
23. cikk 

Az intézet jogi személy, amely önállóan, minden jogával 
és kötelezettségével, saját nevében és a maga 
érdekében lép fel a jogforgalomban. 
Az intézet az összes rendelkezésére álló eszközökkel 
felel a kötelezettségeiért. 
 

24. cikk 
Azokban az esetekben, amikor az intézet olyan 
szerződéseket és más megállapodásokat köt, vagy olyan 
pályázatokra jelentkezik, amelyek magával vonhatják az 
alapító pénzügyi és más kötelezettségeit, az intézetnek 
az alapító illetékes szervétől előzetes írásbeli 
beleegyezést kell kérnie. 
 
VII. Az alapító felelőssége az intézet 

kötelezettségeiért, valamint az alapító és az 
intézet egymásközti jogai és kötelezettségei 

 
25. cikk 

Az intézet kötelezettségeiért az alapító szubszolidáris 
felelősséget vállal, mégpedig a folyó évben az alapító 
költségvetéséből az intézet működésére szánt források 
erejéig. 
Az alapító nem vállal felelősséget az intézet egyéb, más 
megrendelőknek teljesített tevékenységei címén 
keletkezett kötelezettségeiért. 
 

26. cikk 
Az alapítónak a következő jogai és kötelezettségei 
vannak az intézettel szemben: 

• beleegyezését adja az igazgató kinevezéséhez és 
felmentéséhez, valamint kinevezi az alapító 
képviselőit az intézet tanácsába, 

• elfogadja az intézet tanácstagjainak kinevezéséről 
szóló határozatot, 

• az intézet éves költségvetési tervével összhangban 
biztosítja az intézet működéséhez szükséges 
eszközöket, 

• megállapítja az intézet munkaprogramjának 
összeegyeztethetőségét a község terveivel, illetve 
programjaival, 

• hozzájárulását adja az intézet stratégiai tervéhez, 
szabályaihoz, alapszabályához, munkaszervezésről 
szóló dokumentumához, létszámtervéhez, éves 
programjához és pénzügyi tervéhez, 

• nyomon követi az általa a saját költségvetéséből az 
intézetnek átutalt források felhasználásának 
összeegyeztethetőségét azokkal a célokkal, 
amelyekre a forrásokat biztosították, 

• döntést hoz az intézet alapító okiratának 
módosításáról, 

• beleegyezését adja az intézet tevékenységeinek 
módosításához vagy kiszélesítéséhez, 

• indítványokat fogalmaz meg az intézet tanácsának 
és elnökének, 

• egyéb alapítói feladatokat és kötelezettségeket lát 
el, valamint a törvénnyel, a község alapszabályával, 
jelen rendelettel és más előírásokkal összhangban 
egyéb teendőket végez. 

 
27. cikk 

Az intézet a törvény és a jelen rendelet értelmében az 
alapítóval szemben köteles: 

• időben elkészíteni a stratégiai tervet, az éves 
munkaprogramot és a költségtervet, valamint a 
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következő évre vonatkozó dokumentumokat a folyó 
év végéig jóváhagyásra továbbítani az alapítónak, 

• biztosítani az alapítótól az intézet működésére 
kapott források célirányos és racionális 
felhasználását, 

• biztosítani az alapítónak a helyzet nyomon 
követéséhez, az alapító hatáskörének és 
kötelezettségeinek kivitelezéséhez, az intézet 
fejlesztésének tervezéséhez szükséges adatokat és 
információkat, továbbá minden egyéb a törvényben 
meghatározott adatot és információt, 

• az illetékes szervek keretében megvitatni az alapító 
indítványait, valamint értesíteni őt ezeknek a 
szerveknek a határozatairól, 

• évente egyszer, illetve az előírásokkal összhangban 
vagy az alapító kérésére év közben is jelentést 
tenni az éves program kivitelezéséről, az intézet 
működési eredményeiről, az alapító célirányos 
eszközeinek felhasználásáról és minden más olyan 
ügyről, amelyről az alapítónak tudnia kell az intézet 
tevékenységei nyomon követése érdekében, 

• kivitelezni a törvénnyel, a jelen rendelettel és az 
egyéb előírásokkal meghatározott egyéb 
feladatokat és kötelezettségeket. 

 
VIII. Az intézet általános dokumentumai 
 

28. cikk 
Az intézet a törvényekkel és a jelen rendelettel 
összhangban a szervezettséggel és működéssel 
kapcsolatos kérdéseket az alapszabályban és egyé 
általános dokumentumokban rendezi. Az alapszabályban 
a törvényekkel és a jelen rendelettel összhangban 
meghatároztatik az intézet szervezettsége, szervei, azok 
hatásköre és döntéshozatalának módja, valamint más, az 
intézet tevékenységeihez és működéséhez szükséges 
kérdések. Az intézet rendelkezhet más általános 
dokumentumokkal, amelyek az alapszabálynak 
megfelelő munka és működés kérdéseit szabályozzák. 
 

29. cikk 
Az alapszabályt az alapító beleegyezésével az intézet 
tanácsa fogadja el. Az intézet általános dokumentumait 
az intézet tanácsa vagy az igazgató fogadja el. Az intézet 
általános dokumentumainak elfogadásával kapcsolatos 
hatáskörmegosztást az intézet alapszabálya határozza 
meg. 
 
IX. Átmeneti és záró rendelkezések 
 

30. cikk 
Jelen rendelet elfogadása után az intézet igazgatójának 
jelen rendelettel összhangban történő kinevezéséig a 
községi tanács, legfeljebb egy évre megbízott igazgatót 
nevez ki az intézet élére. 
A megbízott igazgató munkájának és feladatainak 
ellátásáról szóló szerződést a polgármester köti meg. 
A megbízott igazgató megtesz minden szükséges lépést 
a  munka megkezdéséhez és a közintézet működéséhez, 
elsősorban gondoskodik a közintézet bejegyzéséről a 
cégjegyzékbe, biztosítja az intézet tanácsa tagjainak 
megválasztását, illetve kinevezését, valamint 
megszervezi a munkát. 
A megbízott igazgató a saját kinevezését követő 30 
napon belül köteles beszerezni az intézet tanácsának 
tagjaira vonatkozó javaslatokat, és azokat kinevezésre 
előterjeszteni az alapítónak. Az intézet megbízott 
igazgatója legkésőbb az intézet tanácsának 
kinevezésétől számított 3 hónapon belül elkészíti és 
elfogadásra javasolja az intézet alapszabályát. 

A megbízott igazgató az intézet tanácsának 
megalakulásáig ideiglenes általános és más, a munka 
megkezdéséhez és az intézet zavartalan működéséhez 
feltétlenül szükséges dokumentumokat ad ki. 
 

31. cikk 
Jelen rendelet a Szlovén községek hivatalos 
közlönyében történő megjelentetésétől számított 
tizenötödik naptól lép hatályba. 
 
Szám: 610-2/2016-1 
Datumi, 2019. január 23. 
 

 Község Šalovci 
 Iztok Fartek, polgármestere 

 
 

 
67. Sklep o določitvi  ekonomske cene vzgojno-

varstvenega programa  v  vrtcih  Občine 
Šalovci 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 
100/2005- UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 
62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/2015-
ZUUJFO in 55/2017), 2., 4. in  20. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št. 97/2003, 77/2005, 
120/2005 in 93/2015) in 18. člena Statuta občine Šalovci  
(Uradno glasilo slovenskih občin,  št.  34/2018)  je   
Občinski  svet  občine  Šalovci  na svoji 3.  redni seji, dne 
23. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI  EKONOMSKE CENE VZGOJNO-

VARSTVENEGA PROGRAMA  V  VRTCIH  OBČINE 
ŠALOVCI 

 
1. člen 

Ekonomska cena vzgojno-varstvenega programa na 
območju Občine Šalovci znaša mesečno na otroka:  

• v vrtcu Šalovci 452,86 EUR, od tega Občina Šalovci 
sofinancira 82,86 EUR na otroka  

• v vrtcu Domanjševci 419,64 EUR, od tega Občina 
Šalovci sofinancira 49,64 EUR na otroka. 

 
2. člen 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega 
programa v vrtcih Občine Šalovci (Ur.l.RS, št. 55/2017). 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2019 
dalje. 
 
Številka: 602-3/2018-2 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 
 

 
68. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči 

družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoči družini na domu 

 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Ur.l.RS, št. 3/2007 – UPB2, 23/2007-popr., 41/2007-



Št. 3/25.1.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 70 
 

 

popr., 57/2012, 39/2016, 29/2017 in 54/2017), 38. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 87/2006, 127/2006, 
8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/2012) ter 18. člena Statuta 
Občine Šalovci (Uradne objave slovenskih občin, št. 
34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci na svoji 3. redni 
seji, dne 23. januarja 2019 sprejel 
 

SOGLASJE 
K DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA 

DOMU IN DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE 
STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska 
cena storitve pomoči družini na domu od ponedeljka do 
sobote znaša 17,84 EUR na uro. V ekonomsko ceno so 
vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika 
storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,80 
EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja in 
koordiniranja v višini 2,25 EUR na efektivno uro. 

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na 
domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za 
neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja 
v skupni višini 10,05 EUR, znaša za uporabnika 7,79 
EUR na efektivno uro.  
 

2. člen 
Občinski svet Občine Šalovci soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoči družini na domu za nedeljo in za 
dan z zakonom določenim kot dela prost dan znaša 
19,64 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni 
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve 
(stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 8,70 EUR 
na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja in 
koordiniranja v višini 2,25 EUR na efektivno uro. 

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na 
domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za 
neposredno socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja 
v skupni višini 10,95 EUR, znaša za uporabnika 8,69 
EUR na efektivno uro.  
 

3. člen 
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje 
storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na 
podlagi posebej sklenjene pogodbe. 
 

4. člen 
To soglasje  začne veljati naslednji dan po objavi  v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01.02.2019 dalje. 
 
Številka: 122-1/2019-2 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 
 

 
OBČINA ŽETALE 

 
69. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

občinskih cestah v občini Žetale 
 
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena 
Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 54/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 

Občine Žetale, na svoji 2. redni seji, dne 21.01.2019, 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 

ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI ŽETALE 
 

1. člen 
V Odloku o občinskih cestah v občini Žetale (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 59/15) se v 46. členu doda 
novi četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Lastniki zemljišč morajo ob cestišču občinske ceste 
redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih 
visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na 
cestišče občinske ceste in ne poslabšujejo ali 
onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali 
ogrožajo promet.« 
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek. 
V novem petem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: 
»Z objektov ob cestišču občinske ceste morajo prav tako 
odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne 
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.« 
V novem šestem odstavku se za besedilom »z globo 50 
evrov pa se kaznuje lastnik« doda besedilo »zemljišča ter 
lastnik«, za besedo »četrtim« pa se doda veznik »in« in 
beseda »petim«.  
 

2. člen 
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Številka: 032 – 0002/2018-5 
Datum: 21. 01. 2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 
 

 
70. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi 

enkratnega prispevka za novorojence v Občini 
Žetale 

 
Na podlagi 18. alinee 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 54/17-uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 2. redni 
seji, dne 21.01.2019, sprejel 
 

PRAVILNIK 
 O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELITVI 

ENKRATNEGA PRISPEVKA ZA NOVOROJENCE V 
OBČINI ŽETALE 

 
1. člen 

V Pravilniku o dodelitvi enkratnega prispevka za 
novorojence v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 62/07 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/13) se 3. člen 
spremeni tako, da se glasi: 
»Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je 
eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta 
upravičenec in novorojenec državljana Republike 
Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Žetale. 
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Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec 
do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri 
katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz 
prejšnjega odstavka.« 

2. člen 
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0002/2018-7 
Datum: 21.01.2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 
 

 
71. Sklep o spremembi Sklepa o delnem povračilu 

stroškov organizatorjem volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 
2018 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-
ZPolS-, 11/11, 28/11-odločba US in 98/13) in 15. člena 
Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 54/17-UPB -1) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 
2. seji, dne 21.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O DELNEM POVRAČILU 

STROŠKOV ORGANIZATORJEM VOLILNE 
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 

ŽETALE ZA VOLILNO LETO 2018 
 

1. člen 
V Sklepu o delnem povračilu stroškov organizatorjem 
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za 
volilno leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
34/18) se 5. člen spremeni tako, da glasi: 
»Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v 
roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko 
portala AJPES.«  
 

2. člen 
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 032-0002/2018-8 
Datum: 21.01.2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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