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OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM  

 
341. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki za občine Ig, 
Velike Lašče, Vodice in Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 6. 
člena v skladu s četrtim odstavkom 5. člena Akta o 
ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA (Uradni list RS, 
št. 98/15), Ugotovitvenega sklepa o sprejemu Akta o 
ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA (Uradni list RS št. 
105/15) in v skladu s 5. in 23. členom Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), je Svet 
RCERO LJUBLJANA na 11. dopisni seji dne 24. marca 
2021 soglasno sprejel  

 
SKLEP  

O TARIFNEM SISTEMU ZA OBRAČUN STORITEV 
OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA 
OBČINE IG, VELIKE LAŠČE, VODICE IN CERKLJE NA 

GORENJSKEM 
 

1.  S tem sklepom se za občine: Ig, Velike Lašče, Vodice 
in Cerklje na Gorenjskem določi tarifni sistem za obračun 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki), in sicer za:  

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih vrst 
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter 
mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 
zbiranje komunalnih odpadkov) in posebej zbiranje 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje 
bioloških odpadkov),  

 obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 
vključuje obdelavo komunalnih odpadkov (v 

nadaljevanju: obdelava komunalnih odpadkov) in 
posebej obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v 
nadaljevanju: obdelavo bioloških odpadkov) in  

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje 
ostankov komunalnih odpadkov).  

 
2.  S tem sklepom so določeni elementi tarifnega 
sistema in način obračuna za storitve javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki:  

 zbiranja komunalnih odpadkov,  

 zbiranja bioloških odpadkov,  

 obdelave komunalnih odpadkov,  

 obdelave bioloških odpadkov,  

 odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. 
 
3.  Obračun drugih storitev se opravi po veljavnem 
ceniku drugih storitev izvajalca javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki.  

Druge storitve so storitve, ki jih določa odlok 
posamezne občine, ki ureja opravljanje storitev javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z 
zakonom, na način ali v obsegu, ki pomeni preseganje 
obveznosti, določenih z zakoni, ki urejajo javne službe.  
 
4.  Elementi tarifnega sistema, izračunani na 4 
decimalna mesta so:  

 cene za posamezno storitev javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa 
izražene v evrih na kilogram (EUR/kg), ki so  
oblikovane v skladu s predpisom, ki določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
in so potrjene s strani Sveta RCERO LJUBLJANA. 
Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki 
se na računu prikazujeta ločeno,  

 sodila za preračun cen iz masnih v prostorninske 
enote, izražena v kilogramih na prostorninski meter 
(kg/m3), izračunana kot količnik med maso 
odpadkov posamezne storitve javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega 
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sklepa in obračunsko prostornino zabojnikov za 
komunalne oziroma biološke odpadke upoštevaje 
količine celotnega območja občin iz 1. točke tega 
sklepa,  

 obračunska količina posamezne storitve javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za 
posameznega uporabnika izražena na prostorninski 
meter (m3) je zmnožek števila in prostornine 
zabojnikov in/ali vrečk za komunalne in biološke 
odpadke izraženih v litrih, s katerimi uporabnik 
razpolaga, povprečnega mesečnega števila 
praznjenj zabojnika za komunalne in biološke 
odpadke in deležev, ki jih ima uporabnik na 
morebitnem skupnem zbirnem mestu. Obračunska 
količina posamezne storitve javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki izražena na prostorninski 
meter (m3) za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno 
prijavljenih prebivalcev, in za katero ni podatka o 
velikosti zabojnika, je zmnožek deleža obračunske 
prostornine najmanjše velikosti zabojnika v litrih in 
najmanjše pogostosti odvoza, ki veljata za 
posamezno občino, ter števila mesecev v 
zaračunanem obdobju. 

Za izračun povprečnega mesečnega števila praznjenj 
se upošteva 365 dni in 52,14 tednov v letu, pri čemer je 
povprečno mesečno število praznjenj zaokroženo na 2 
decimalni mesti. Kjer se pogostost praznjenja med letom 
spreminja (letni in zimski urnik odvoza bioloških 
odpadkov), se za izračun povprečnega mesečnega 
števila praznjenj upošteva povprečna mesečna pogostost 
praznjenj dveh obdobij (letni in zimski urnik odvoza). 
 
5.  Obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki iz 2. točke tega sklepa se za redno zbiranje 
komunalnih odpadkov za uporabnike v gospodinjstvih, 
počitniških  objektih in poslovnih prostorih ter tudi v 
primeru prazne stanovanjske ali prazne poslovne enote, 
kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih 
prostornine od najmanj 80 litrov do 1.100 litrov ali več 
praviloma izvaja mesečno. Obračunsko obdobje teh 
storitev je od prvega dne do zadnjega dne v tekočem 
mesecu.  

Obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki se za stavbe, v kateri ni stalno ali začasno 
prijavljenih prebivalcev, in za katero ni podatka o velikosti 
zabojnika, izvede praviloma dvakrat letno.  

Vsem uporabnikom se obračunajo storitve iz prve, 
druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa 
razen uporabnikom, ki biološke odpadke hišno 
kompostirajo in nimajo zabojnika za zbiranje bioloških 
odpadkov. Tem uporabnikom se ne zaračuna storitev iz 
druge alineje 2. točke tega sklepa. Za obračun storitve 
odlaganja ostankov komunalnih odpadkov se upošteva 
delež od mase v obdelavo sprejetih komunalnih 
odpadkov, ki se po obdelavi odloži, in ki se ugotovi ob 
izdelavi predračunske kalkulacije cene storitve javne 
službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov. 
Navedeni delež se ob vsaki spremembi objavi v ceniku 
izvajalca storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Zaradi stotinske izravnave so pri zneskih 
obračuna storitve možna minimalna odstopanja.  

 

 Obračun storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega 
sklepa za uporabnika, ki biološke odpadke hišno 
kompostira in nima zabojnika za zbiranje bioloških 
odpadkov:  

  
Zu = Cko x Sko x Oko  

kjer je:  

Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno 
storitev iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega 
sklepa izražen v evrih (EUR),  
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 
2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram 
(EUR/kg),  
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, 
četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v 
kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),  
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za 
posameznega uporabnika izražena na prostorninski 
meter (m3).  
 

  Obračun storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki za storitve iz 2. točke tega 
sklepa za uporabnika, ki ima tudi zabojnik za 
zbiranje bioloških odpadkov: 

  
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio)  

kjer je:  
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno 
storitev iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 2. 
točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),  
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 
2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram 
(EUR/kg),  
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, 
četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v 
kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),  
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za 
posameznega uporabnika izražena na prostorninski 
meter (m3).  
Cbio – cena za storitev iz druge alineje 2. točke tega 
sklepa izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),  
Sbio – sodilo za preračun cene za storitev iz druge 
alineje 2. točke tega sklepa izraženo v kilogramih na 
prostorninski meter (kg/m3),  
Obio – obračunska količina bioloških odpadkov za 
posameznega uporabnika izražena na prostorninski 
meter (m3).  
 

  Obračun storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki za stavbo, v kateri ni stalno ali 
začasno prijavljenih prebivalcev, in za katero ni 
podatka o velikosti zabojnika: 

 
Zu = Cko x Sko x Oko  

kjer je:  
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno 
storitev iz prve, tretje, četrte in pete alineje 2. točke tega 
sklepa izražen v evrih (EUR),  
Cko – cene za storitve iz prve, tretje, četrte in pete alineje 
2. točke tega sklepa izražene v evrih na kilogram 
(EUR/kg),  
Sko – sodila za preračun cen za storitve iz prve, tretje, 
četrte in pete alineje 2. točke tega sklepa izražena v 
kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),  
Oko – obračunska količina komunalnih odpadkov za 
posameznega uporabnika izražena na prostorninski 
meter (m3), ki je zmnožek deleža obračunske prostornine 
najmanjše velikosti zabojnika izražene v litrih in 
najmanjše pogostosti odvoza, ki veljata za posamezno 
občino, ter števila mesecev v zaračunanem obdobju. 
 
6.  Obračun obdelave komunalnih odpadkov za storitve 
iz tretje alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo 
pripeljejo z območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov, je:  
 

Zo = Cobko x Kobko  
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kjer je:  
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih 
(EUR),  
Cobko – cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v 
evrih na kilogram (EUR/kg),  
Kobko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih 
odpadkov izražena v kilogramih (kg).  
 
7.  Obračun obdelave bioloških odpadkov za storitve iz 
četrte alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo 
pripeljejo z območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov, je:  
 

Zo = Cobbio x Kobbio  
kjer je:  
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih 
(EUR),  
Cobbio – cena obdelave bioloških odpadkov izražena v 
evrih na kilogram (EUR/kg),  
Kobbio – masa v obdelavo sprejetih bioloških odpadkov 
izražena v kilogramih (kg).  
 
8.  Obračun obdelave in odlaganja ostankov predelave 
komunalnih odpadkov za storitve iz tretje in pete alineje 
2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo z 
območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja  javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov:  
pri obračunu obdelave komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, se za obračun storitve odlaganja 
komunalnih odpadkov upošteva delež od mase v 
obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov, ki se po 
obdelavi odloži, in ki se ugotovi ob izdelavi predračunske 
kalkulacije cene storitve javne službe odlaganja ostankov 
komunalnih odpadkov. Navedeni delež se ob vsaki 
spremembi objavi v ceniku  storitev javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki.  
 

Zo = (Cobko x Kobko) + (Codko x Kodko)  
kjer je:  
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih 
(EUR),  
Cobko – cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v 
evrih na kilogram (EUR/kg),  
Kobko – masa v obdelavo sprejetih komunalnih 
odpadkov izražena v kilogramih (kg),  
Codko – cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),  
Kodko – delež od mase v obdelavo sprejetih komunalnih 
odpadkov, ki se po obdelavi odloži, izražen v kilogramih 
(kg).  
 
9.  Obračun odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za storitve iz pete 
alineje 2. točke tega sklepa, ki se na odlaganje pripeljejo 
z območij, kjer JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. ne izvaja  javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov:  
 

Zo = Codko x Kodko  
kjer je:  
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača, izražen v evrih 
(EUR),  
Codko – cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 
izražena v evrih na kilogram (EUR/kg),  
Kodko – masa odloženih ostankov komunalnih odpadkov 
izražena v kilogramih (kg).  
 

10. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse 
zakonsko predpisane dajatve.  
 
11. Z dnem pričetka uporabe tega sklepa za posamezno 
občino preneha veljati in se uporabljati Sklep o tarifnem 
sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki št. 4-SRLn/2015 z dne 24. 12. 2015  in Sklep o 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za 
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki št. 35-SRLn/2017 
z dne 27. 10. 2017.  

V Občini Cerklje na Gorenjskem z dnem pričetka 
uporabe tega sklepa preneha veljati in se uporabljati 
Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 6/15 in 1/16 ter Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 55/17). 
 
12. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem 
glasilu občine, uporabljati pa se začne na podlagi 
potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke 
tega sklepa, z dnem objave cenikov. 
 
13. Cenik storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne 
službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen 
način. Cenik drugih storitev oblikuje in objavi izvajalec 
javne službe na svojih spletnih straneh. 
 
Številka: 68 – SRLn/2021 
Datum: 24. 3. 2021 
 

 Predsednik 
 Sveta RCERO LJUBLJANA 
 Zoran Janković 

 

 
 

OBČINA ČRENŠOVCI 

 
342. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Črenšovci 

 
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 116. člena Gradbenega zakona 
(Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) in 16. 
člena Statuta Občine Črenšovci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/20), je Občinski svet Občine 
Črenšovci na svoji 18. redni seji, dne 31. 3. 2021, sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE V OBČINI ČRENŠOVCI 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

Ta odlok določa: 

 višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina 
Črenšovci zaračuna investitorju oziroma pobudniku 
lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina 
Črenšovci sama, kot nadomestilo stroškov, ki 
nastanejo v postopku lokacijske preveritve na 
podlagi pobude investitorja gradnje na posamični 
poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih 
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izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske 
ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika 
začasne rabe prostora, kakor tudi investitorja, ki želi 
preko postopka lokacijske preveritve legalizirati 
obstoječi objekt na kmetijskem zemljišču z boniteto 
nižjo od 40;  

 način plačevanja stroškov lokacijske preveritve. 
 
II. Plačilo nadomestila stroškov lokacijske 

preveritve 
 

2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 

 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi 1.500 eurov, 

 za individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev 2500 eurov,   

 za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov, 

 za legalizacijo objekta na kmetijskem zemljišču z 
boniteto nižjo od 40 1500 evrov.  

(2) V kolikor dejanski stroški lokacijske preveritve 
presežejo navedene zneske, lahko Občina Črenšovci 
obračuna investitorju celotni presežek stroškov.  
(3) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je 
investitor oziroma pobudnik za izvedbo postopka 
lokacijske preveritve. 
 

3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 

(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o 
določitvi stroškov.  
(2) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
III. Končne določbe 

 
4. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0320-18/2021-187  
Datum: 31. 3. 2021 
 

 Občina Črenšovci 
 Vera Markoja, županja 

 

 
 
343. Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim 

maturantom in zmagovalcem natečajev Občine 
Črenšovci 

 
Na podlagi 21. 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, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2020) je Občinski 
svet Občine Črenšovci na svoji 18. redni seji, dne 31. 3. 
2021 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI DENARNE NAGRADE ZLATIM 

MATURANTOM 
IN ZMAGOVALCEM NATEČAJEV OBČINE 

ČRENŠOVCI 

 

1. člen 

Pravilnik ureja dodeljevanje denarne nagrade zlatim 
maturantom in zmagovalcem občinskih natečajev na 
območju občine Črenšovci, določa upravičence, pogoje 
za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način 
dodelitve denarne nagrade.  
 

2. člen 

Do denarne nagrade so upravičeni zlati maturanti, ki  
imajo stalno bivališče v Občini Črenšovci in  nagrajenci 
občinskih natečajev, ki so državljani Republike Slovenije. 
 

3. člen 

Pravico do denarne nagrade zlatim maturantom 
uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge na spletni 
strani Občine Črenšovci. K vlogi je potrebno priložiti 
kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo zlati maturant 
ter kopijo transakcijskega računa, na katerega želi prejeti 
denarno nagrado. Izpolnjena vloga se skupaj s prilogami 
pošlje po pošti na Občino Črenšovci, najkasneje v šestih 
mesecih od datuma zaključka srednje šole. Zmagovalci 
občinskega natečaja predložijo kopijo transakcijskega 
računa.     
 

4. člen 

O pravici do denarne nagrade odloči občinska uprava z 
odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek. Zoper odločbo je možno podati ugovor pri 
županji Občine Črenšovci v roku 8 dni od prejema 
odločbe. O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od 
prejema ugovora. Odločitev županje je dokončna. 
 

5. člen 

Denarna nagrada se podeli tistim dijakom, ki so po 
opravljeni maturi (splošni ali poklicni) pridobili naziv zlati 
maturant. Denarno nagrado prejmejo zlati maturantje v 
znesku 250 €.  

Denarne nagrade zmagovalcem občinskih natečajev 
izhajajo iz spodnje tabele: 

 

1. nagrada 150 € 

2. nagrada 100 € 

3. nagrada  50 € 

  
6. člen 

Občina Črenšovci nakaže znesek denarne nagrade iz 5. 
člena tega pravilnika na transakcijski račun upravičenca v 
roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe. 
 

7. člen 
Svečana podelitev priznanj in nagrad se opravi na 
osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine 
Črenšovci ali ob drugih občinskih prireditvah. 
 

8. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno 
nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v 
nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno 
nagrado dolžan vrniti v celoti, z zamudnimi obrestmi, v 
roku enega leta od dneva, ko je bilo ugotovljeno, da je 
pridobil denarno nagrado neupravičeno. 
 

9. člen 

Po sprejetju tega pravilnika se morajo sredstva 
zagotavljati v vsakoletnem proračunu Občine Črenšovci. 
 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v  
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 0320-18/2021-188 
Datum: 31. 3. 2021 
 

 Občina Črenšovci 
 Vera Markoja, županja 

 

 
 
344. Sklep o določitvi javne infrastrukture na 

področju kulture v Občini Črenšovci 

 
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o vodenju 
evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni 
list RS, št. 11/03) in 16. Statuta Občine Črenšovci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/20) je Občinski 
svet Občine Črenšovci na 18. redni seji, dne 31. 3. 2021 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA 
PODROČJU KULTURE V OBČINI ČRENŠOVCI 

 
1. člen 

S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju 
kulture na območju občine Črenšovci. 
 

2. člen 

Javna infrastruktura na področju kulture postanejo 
nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh 
nepremičninah, katere služijo kulturni dejavnosti. 
 

3. člen 

Kot javna infrastruktura na področju kulture na območju 
občine Črenšovci se s tem sklepom določijo: 

 Klekov dom Črenšovci, na naslovu Črenšovci, Ulica 
Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, ki stoji na 
zemljišču parc. štev. 1195/4 k.o. 140 Črenšovci, 

 Kulturna dvorana Črenšovci, na naslovu Črenšovci, 
Ulica Prekmurske čete 23, 9232 Črenšovci, ki stoji 
na zemljišču parc. štev. 1214/3 k.o. 140 Črenšovci, 

 Gasilski muzej Žižki, na naslovu Žižki 51, 9232 
Črenšovci, ki stoji na zemljišču parc. štev. 256 k.o. 
Žižki. 

 Vaško-gasilski dom Žižki, na naslovu Žižki 48/b, 
9232 Črenšovci, ki stoji na zemljišču parc. štev. 
258/4 k.o. 139 Žižki,  

 Vaško-gasilski dom Trnje, na naslovu Trnje 46, 
9232 Črenšovci, ki stoji na zemljišču parc. štev. 
1645/1 k.o. 138 Trnje v Prekmurju, 

 Vaška dvorana Srednja Bistrica, na naslovu Srednja 
Bistrica 52/a, 9232 Črenšovci, ki stoji na zemljišču 
parc. štev. 695/2 k.o. 142 Srednja Bistrica, 

 Vaški dom Gornja Bistrica, na naslovu Gornja 
Bistrica 116, 9232 Črenšovci, ki stoji na zemljišču 
parc. štev. 1734/1 k.o. 141 Gornja Bistrica, številka 
stavbe 359, del stavbe 3, 

 Vaško-gasilski dom Dolnja Bistrica, na naslovu 
Dolnja Bistrica 76, 9232 Črenšovci, ki stoji na 
zemljišču parc. štev. 485/1 k.o. 143 Dolnja Bistrica. 

 
4. člen 

Nepremičnine iz 3. člena tega sklepa se kot javna 
infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški 
knjigi. 
 

5. člen 

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini 
Črenšovci, sprejet 27.3.1995 (Uradni list RS, št. 45/95). 
 

6. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
veljati pa začne naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 0320-18/2021-189 
Datum: 31. 3. 2021 
 

 Občina Črenšovci 
 Vera Markoja, županja 

 

 
 

OBČINA NAKLO 

 
345. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za 

leto 2020 

 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS 1617, 13/18 
in 195/20 – odl. US)  in 79. člena Statuta Občine Naklo 
(Ur. l. RS, št. 28/15) je Občinski svet Občine Naklo na 15. 
seji, dne 31. 3. 2021 sprejel: 

 
ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE NAKLO ZA LETO 2020 
 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za 
leto 2020. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki proračuna Občine Naklo so bili v letu 2020 
realizirani v naslednji višini: 
 

 
 

KONTO 

 

OPIS 

Realizacija 
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+78) 5.308.583 

  
TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 5.066.727 

70 
 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      4.245.429 

700 
 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.194.641 

703 
 

DAVKI NA PREMOŽENJE 977.514 

704 
 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 73.274 

706 
 

DRUGI DAVKI 0 

71 
 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 821.298 
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710 
 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  490.096 

711 
 

TAKSE IN PRISTOJBINE 5.077 

712 
 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  57.430 

713 
 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.085 

714 
 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 267.610 

72 
 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 7.300 

720 
 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 

721 
 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722 
 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 7.300 

73 
 

PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730 
 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731 
 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74 
 

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    234.556 

740 
 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 97.272 

741 
 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

137.283 

78 
 

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786 
 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

  
    

787 
 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  
    

 
II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 5.217.731 

40 
 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.369.877 

400 
 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 305.352 

401 
 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 47.998 

402 
 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  999.555 

403 
 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.972 

409 
 

REZERVE 5.000 

41 
 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 1.551.448 

410 
 

SUBVENCIJE 40.987 

411 
 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.020.647 

412 
 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 163.893 

413 
 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  325.921 

414 
 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

  
    

42 
 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 2.107.454 

420 
 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.107.454 

43 
 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 188.952 

431 
 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 151.407 

432 
 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 37.545 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 90.852 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

0 

750 
 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751 
 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752 
 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

440 
 

DANA POSOJILA 0 

441 
 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  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   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 

500 
 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 143.382 

550 
 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  143.382 

 
IX. 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 

-52.530 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -143.382 

 
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -90.852 

  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.501.400 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2020 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 

bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Naklo za leto 2020. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
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v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2020 v 
višini 45.098,32  € se prenese med sredstva proračunske 
rezerve  za leto 2021. 
 

4. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa 
proračuna Občine Naklo za leto 2020 je priloga 
zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in 
račun finančnih terjatev in naložb Občine Naklo za leto 
2020 ter posebni del in načrt razvojnih programov. 
 

5. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2020 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Priloge se 
objavijo na spletni strani Občine Naklo. 
 
Številka: 410-0003/2021 
Datum: 31. 3. 2021 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 

 
 

OBČINA ŽIRI 

 
346. Sklep o prenehanju statusa 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, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta 
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17 s spremembami) je 
Občinski svet Občine Žiri na 12. redni seji dne 
25.03.2021 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O PRENEHANJU STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Nepremičnini s parc. št. 1271/18 k.o. Žirovski vrh, 
preneha status javnega dobra. 
 

II. 

Lastninska pravica pri zemljišču s parc. št. 1271/18 k.o. 
Žirovski vrh, se vknjiži v korist Občine Žiri, Loška c. 1, 
Žiri. 
 

III. 

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih Občin. 
 
Številka: 478-0018/2020 
Datum: 25.03.2021 
 

 Občina Žiri 
 mag. Janez Žakelj, župan 

 

 
 
 
 
 

347. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra, vknjižbi lastninske pravice Občine Žiri 
ter pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 
Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17)  in 16. člena Statuta Občine  
Žiri  (Uradni  list  RS, št. 68/17 in 53/19)  je Občinski  svet 
občine Žiri  na 12. redni  seji, dne 01.04.2021, sprejel 
 

SKLEP 
O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA, 
VKNJIŽBI LASTNINSKE PRAVICE OBČINE ŽIRI TER 

PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 
DOBRA 

 
1. člen 

Nepremičnini v katastrski občini 2023 Žiri: parcela 
1273/11 se odvzame status grajenega  javnega  dobra.   
 

2. člen 

Na nepremičnini  iz prvega člena se vknjiži lastninska 
pravica v korist Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, 
matična številka:  5883202000,   do celote (1/1). 
 

3. člen 
Nepremičnina v katastrski občini 2023 Žiri: parcela 
863/11 pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 
 

4. člen 

Nepremičnina iz tretjega člena pridobi status javnega 
dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava. 

Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda 
ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da je 
nepremični iz 1. člena odvzet status grajenega  javnega  
dobra ter se pri njej vknjiži lastninska pravica v korist 
Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, matična številka: 
5883202000, do celote (1/1) ter da nepremičnina iz 3. 
člena pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 

Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena 
občinska uprava pošlje odločbo   pristojnemu sodišču, ki 
po uradni dolžnosti pri nepremičnini iz 1. člena tega 
sklepa izbriše zaznambo o javnem dobrem in vpiše 
lastninsko pravico v korist Občine Žiri ter vpiše zaznambo 
grajenega javnega dobra pri nepremičnini iz 3. člena tega 
sklepa v zemljiški knjigi. 
 

5. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0005/2021-1 
Datum: 1.04.2021 
 

 Občina Žiri 
 mag. Janez Žakelj, župan 
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