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OBČINA GORJE  

 
939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Gorje za leto 2019 – 
rebalans III 

 
Na podlagi 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-1 in 
30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta 
Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) 
je Občinski svet Občine Gorje na 6. redni seji, dne 18. 9. 
2019 sprejel 

 
ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 
O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2019 – 

REBALANS III 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 09/19, 28/19 in 
37/19), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se 
glasi: 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto 
Proračun 2019 - 

rebalans III 
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.909.437 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.973.566 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.251.200 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.868.215 

 
703 Davki na premoženje 275.485 

 
704 Domači davki na blago in storitve 107.500 

 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 722.366 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 147.542 

 
711 Takse in pristojbine 3.500 

 
712 Globe in druge denarne kazni 12.750 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 557.574 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 21.640 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 21.640 

73 PREJETE DONACIJE 0 

 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 914.231 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 709.727 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 204.504 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 
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787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.436.592 
40 TEKOČI ODHODKI 1.188.705 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 155.600 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.780 

 
402 Izdatki za blago in storitve 993.127 

 
403 Plačila domačih obresti 0 

 
409 Rezerve 17.198 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.030.276 

 
410 Subvencije 67.000 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 653.677 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 84.742 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 224.857 

 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.994.870 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.994.870 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 222.741 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 82.199 

 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 140.542 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -527.155 
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto 

Proračun 2019 - 
rebalans III 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 200 

 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 200 

 
750 Prejeta vračila danih posojil 200 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 0 

 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

 
440 Dana posojila 0 

 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 0 

  
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 200 
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto 

Proračun 2019 - 
rebalans III 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 

 
500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 0 
55 ODPLAČILO DOLGA 0 

 
550 Odplačilo domačega dolga 0 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -526.955 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 527.155 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2018 526.955 

900900 Prenos ugotovitve rezultata 526.955,49 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje. 
 

2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 
2019 ostajajo v veljavi. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

Številka: 9000-8/2019-9 
Datum : 18. 9. 2019 
 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 

 
 

 
940. Sklep o določitvi cen programov Vzgojno–

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – 
enota Vrtec Gorje 
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – 
ZIU, 62/2010 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – 
ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 55/17) in na podlagi 7. člena 
Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 13/2017) je Občinski svet Občine Gorje na 6. redni 
seji dne 18. 9. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VZGOJNO–

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 
GORJE – ENOTA VRTEC GORJE 

 
1. člen 

Cena dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje od 
1.10.2019 dalje znaša na mesec: 
 

I. starostno obdobje  508,13 EUR 
Kombiniran oddelek  384,94 EUR 
II. starostno obdobje 384,94 EUR 

 
2. člen 

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. 
člena tega sklepa znaša 2,20 EUR.  
 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov Vzgojno–izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 18/2018). 
 

4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 10. 2019. 
 
Številka: 9000-8/2019-10 
Datum: 18. 9. 2019 
 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 

 
 

 
941. Sklep o ukinitvi 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 in 
76/16 – odl. US), na podlagi 247. člena v povezi z 245. 
členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/2017)  in 15. člena Statuta Občine Gorje 
(UGSO št. 13/17), je Občinski svet Občine Gorje, na 6. 
redni seji, dne 18. 9. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 

I. 
Na nepremičninama s parc. št. 1001/2 in 1001/4, obe k.o. 
Spodnje Gorje(2185), v lasti Občine Gorje, Zgornje Gorje 
6b, 4247 Zgornje Gorje, matična številka: 2209721000, 
se izbriše zaznamba statusa javnega dobra.  
 

II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 

III. 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorje 
po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa 
javnega dobra na nepremičninama s parc. št. 1001/2 in 
1001/4, obe k.o. Spodnje Gorje(2185).Po 
pravnomočnosti se odločba vloži v elektronski zemljiški 
knjigi pri Okrajnem sodišču v Radovljici.  
 
Številka: 9000-8/2019-11 
Datum: 18. 9. 2019 
 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 

 
 

 
OBČINA HOČE - SLIVNICA 

 
942. II. rebalans proračuna Občine Hoče–Slivnica 

za leto 2019 
 
Na podlagi 29.  in 40. 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), 29.  člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1),  
16.  in Statuta občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 61/2018) in Odloka o proračunu 
Občine Hoče – Slivnica za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 16/2019, 29/2019) je občinski svet 
Občine Hoče–Slivnica na  8.  redni seji, dne 19. 
septembra 2019 prejel 
 

II. REBALANS 
 PRORAČUNA OBČINE  HOČE–SLIVNICA ZA  LETO 

2019 
 

1. člen 
Odloku o proračunu Občine Hoče-Slivnica  se v 2. 

členu  spremeni tako, da se glasi: 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih: 
 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78 11.355.099,65 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.722.094,06 
70 DAVČNI PRIHODKI 7.435.088,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 6.278.928,00 
703 Davki na premoženje 955.160,00 
704 Domači davki na blago in storitve 201.000,00 
706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.287.066,06 
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 471.210,00 
711 Takse in pristojbine 11.500,00 
712 Globe in druge denarne kazni 22.100,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 107.100,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 675.096,06 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.268.528,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 32.127,14 
721 Prihodki od prodaje zalog  
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.236.400,86 

73 PREJETE DONACIJE 3.000,00 
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.000,00 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.361.477,59 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.225.477,59 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 136.000,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 14.270.318,09 
40 TEKOČI ODHODKI 3.481.960,24 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 783.962,20 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 120.180,00 
402 Izdatki za blago in storitve 2.515.924,76 
403 Plačila domačih obresti 45.000,00 
409 Rezerve 16.893,28 

41 TEKOČI TRANSFERI 3.781.920,38 
410 Subvencije 81.650,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.363.771,56 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 346.436,50 
413 Drugi tekoči domači transferi 990.062,32 
414 Tekoči transferi v tujino  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.923.818,88 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.923.818,88 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 82.618,59 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 45.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 37.618,59 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -2.915.218,44 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 

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

380.000,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 380.000,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 380.000,00 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

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

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 380.000,00 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 0 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.500.000,00 
50 ZADOLŽEVANJE 2.500.000,00 

500 Domače zadolževanje 2.500.000,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 408.236,42 

55 ODPLAČILA DOLGA 408.236,42 
550 Odplačila domačega dolga 408.236,42 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -443.454,86 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.091.763,58 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.915.218,44 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 877.640,80 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
pro-gramske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifi-kacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, 
določe-ne s predpisanim kontnim načrtom.  

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odlo-ku in se objavlja na spletni strani Občine Hoče - 
Slivnica. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
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Viri sredstev za financiranje planiranih odhodkov so 
planirani prihodki za leto 2019 in prenos sredstev iz leta 
2018.« 
 

2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 »Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča 

proračunska rezerva, kot nerazporejen del prihodkov, za 
financi-ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali 
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče 
proračunske rezerve se v letu  določa v 11.893,28 EUR. 

Dodeljena sredstva iz splošne proračunske rezerve se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev 
tekoče proračunske rezerve pri obravnavi polletnega in 
letnega poročila o izvrševanju proračuna. 

 
3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 19. 9. 2019 
Datum: 410-10/2018 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 dr. Marko Soršak, župan 

 
 

 
943. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

javnem redu in miru v Občini Hoče–Slivnica 
 
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 in 30/18),  Zakona o varstvu 
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06)  in 8. 
člena Statuta Občine Hoče–Slivnica  (UGSO, št. 
61/2018) je občinski svet Občine Hoče–Slivnica na svoji 
8. redni seji, dne 19. septembra 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI HOČE–SLIVNICA 
 

1. člen 
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Hoče–Slivnica 
(MUV, št. 8/2007, 14/2008, 31/2008, 11/2011, 23/2011, 
9/2013) se dopolni 1. točka 9. člena tako, da se doda 
nova alineja, ki se glasi: 
• območje Športnega parka Bohova. 

Prav tako se v zadnjem odstavku 9. člena doda nova 
alineja :  
• območje Športnega parka Bohova. 

 
2. člen 

Ostala določila ostajajo nespremenjena. 
 

3. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-13/2019 
Datum: 19. 9 2019 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 dr. Marko Soršak, župan 

 
 

 

944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-
I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO), 247. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta občine 
Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
61/2018) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 8. 
redni seji dne 19. septembra 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

1. člen 
S tem sklepom se na zemljišču 
 

št. parcelna številka katastrska občina 
1. 477/3 Radizel 

 
ukine status grajenega javnega dobra.  

Nepremičnina preneha imeti status zemljišča v splošni 
rabi oziroma javni uporabi in postaneta oziroma ostaneta 
v lasti in upravljanju Občine Hoče-Slivnica. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Hoče-
Slivnica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o 
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje 
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev.: 03201-13/2019 
Datum: 19. 9. 2019 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 dr. Marko Soršak, župan 

 
 

 
OBČINA MOZIRJE 

 
945. Sklep o spremembi cene infrastrukture 

komunalnih odpadkov v Občini Mozirje 
 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) 
in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 58/18) je Občinski svet Občine 
Mozirje, na 5. redni seji 30. julija 2019, sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI CENE INFRASTRUKTURE 

KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI MOZIRJE 
 

I. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev 
zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno 
podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2019, cena 
infrastrukture komunalnih odpadkov v Občini Mozirje 
znaša 0,0050 EUR/kg.  
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II. 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1. 10. 2019 dalje. 
 
Številka : 032-0003/2019 
Datum : 18.9.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 
 

 
OBČINA ŠENČUR 

 
946. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu »KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
GOLOREJ« 

 
Na podlagi 61. 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), 3ea. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št.: 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Sklepa o 
začetku postopka priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Kmetijskega gospodarstva Golorej« 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/17) ter 16. člena 
Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 9/18) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. seji dne 
18.09.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 
»KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GOLOREJ« 

 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt »KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
GOLOREJ« (v nadaljevanju OPPN). 
(2) OPPN je izdelalo podjetje KLinvest, d.o.o., Jelenčeva 
1, Kranj, pod številko projekta  
0-042/17, maj 2019. 
(3) Ta odlok določa prostorske ureditve znotraj območja 
OPPN. 
 

2. člen 
(namen OPPN) 

Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev 
za gradnjo kmetijskega objekta za hrambo kmetijskih 
pridelkov ter zunanje ureditve.  
 

3. člen 
(vsebina OPPN) 

(1) OPPN vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se 
nanašajo na mejo območja ter lego, velikost in 
oblikovanje objekta in ureditev ter okoljevarstvene 
ukrepe. 
(2) Besedilni OPPN obsega: 
• odlok 

(3) Kartografski del obsega: 
1. Izsek iz kartografskega dela prostorskega akta s 

prikazom prostorske ureditve na širšem območju M 
1:5000. 

2. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega 
prostorskega akta s prikazom enot urejanj prostora 
in gospodarske javne infrastrukture na širšem 
območju M 1:5000. 

3. Prikaz?območja podrobnega načrta z obstoječim 
parcelnim stanjem M 1:500. 

4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 
1:2000. 

5. Ureditveno situacijo M 1:500. 
6. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro M 1:500. 

7. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanja narave M1:1000. 

8. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom M 1:500. 

(4) Priloge obsegajo: 
1. Izvleček iz strateških prostorskih aktov; 
2. Prikaz stanja prostora; 
3. Seznam strokovnih podlag; 
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; 
5. Obrazložitev in utemeljitev; 
6. Povzetek za javnost. 

 
II. Območje urejanja 
 

4. člen 
(obseg območja) 

(1) Območje OPPN se nahaja na severnem delu naselja 
Voklo v sklopu kmetije Golorej in zajema zemljišče parc. 
št. 1133, k.o. 2125 - Voglje, s skupno površino 1.262 m². 
(2) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Šenčur (uradno prečiščeno besedilo, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 58/17, 4/18, 25/19) se obravnavan 
poseg nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KE-27, z 
namensko rabo K1 – površine najboljših kmetijskih 
zemljišč. OPN ne predvideva urejanja zemljišča parc. št. 
1133, k.o. 2125 - Voglje. Podlaga za OPPN je 3ea. člen 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št.: 71/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17). 
Predvidene ureditve:  
• gradnja kmetijskega objekta za hrambo kmetijskih 

pridelkov; 
• zunanja ureditev. 

 
5. člen 

(predvideni posegi v območju OPPN) 
V območju OPPN se dovoli gradnja: 
• stavb za skladiščenje pridelka z oznako klasifikacije 

objekta CC-SI 12713. 
 
III. Opis prostorske ureditve 
 

6. člen 
(povezave s sosednjimi območji) 

(1) Predmetno območje predstavlja funkcionalno 
zaokrožitev kmetije Golorej s potrebnim, dodatnim 
kmetijskim objektom za hrambo kmetijskih pridelkov. 
Funkcionalno se program navezuje na obstoječo kmetijo. 
Površino obkrožajo na severu, zahodu in vzhodu 
kmetijska zemljišča, na jugu pa obstoječe gospodarsko 
poslopje. 
(2) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni za potrebe 
gradnje, prestavitve ali rekonstrukcije komunalne, 
energetske in prometne infrastrukture ter morebitnih 
(omilitvenih) ureditev potrebnih za izvedbo OPPN. 
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7. člen 
(predvidene ureditve v območju) 

Območje urejanja sestavlja ena zemljiška parcela, 
namenjena objektu za hrambo kmetijskih pridelkov. 
 

8. člen 
(predvidene ureditve izven območja) 

Predmetno območje se napaja iz južne strani območja 
OPPN preko obstoječega priključka na lokalno cesto (LC 
390081), obstoječega asfaltiranega dvorišča kmetije 
Golorej in utrjene površine ob obstoječem gospodarskem 
poslopju. 
 
IV. Zasnova projektnih rešitev za urbanistično, 

arhitekturno in krajinsko oblikovanje 
 

9. člen 
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje) 

(1) Oblikovna merila za gradnjo objekta: 
• tlorisni gabarit: 17,0 m x 25,0 m; 
• višinski gabarit: pritličje (P), pritličje v nivoju 

dvorišča. Višinski gabarit slemena je 8,8 m; 
• streha nad objektom: simetrična dvokapnica 

naklona 15°. Na južni strani nad vhodom je 
predviden nadstrešek dimenzij 3,5 m x 7,0 m, z 
minimalnim naklonom; 

• napušč ob fasadah je predviden v globini 0,5 m; 
• arhitekturno oblikovanje: fasade v spektru sivih 

tonov. Strešine naj bodo izvedene v enotni temno 
sivi do sivi barvi kritine in naj se skladajo s kritino 
obstoječih kmetijskih objektov na kmetiji;  

• oblikovanje okolice objekta: vsi dostopi do objekta 
morajo biti oblikovani brez arhitekturnih ovir.  

(2) Merila za gradnjo objekta: 
• Objekt je lahko grajen klasično ali montažno. 

Oblikovanje objekta je lahko z upoštevanjem 
sodobnih trendov v arhitekturi. 

• Dostop do zemljiške parcele je preko obstoječega 
priključa na lokalno cesto (LC 390081), obstoječega 
asfaltiranega dvorišča kmetije Golorej in utrjene 
površine ob obstoječem gospodarskem poslopju, ki 
poteka južno od načrtovanega. Obračanje je 
predvideno znotraj zemljiških parcel. 

• Faktor zazidanosti (z vsemi objekti) znotraj 
zemljiške parcele ne sme preseči 50 %, zelenih 
površin pa mora biti najmanj 10 %.  

• Objekt je pozicioniran s fiksno točko, kota pritličja je 
določena v Gauss-Krugerjevem koordinatnem 
sistemu: y = 455688,8910, x = 119405,9485.  

(3) Merila za rabo objekta: 
• Za objekt je dovoljena rušitev, rekonstrukcija, 

nadzidava in dozidava skladno z dimenzijami in 
tolerancami tega odloka.  

• Na vse strešne površine objekta je dovoljena 
postavitev - montaža fotovoltaičnih panelov. 

(4) Skupna merila za zunanjo ureditev: 
• Medposestne ograje se postavi s soglasjem soseda 

na mejo. Vsi pomožni objekti za lastne potrebe 
znotraj pripadajoče zemljiške parcele morajo biti 
skladni z Uredbo o razvrščanju objektov in 
upoštevanjem urbanističnih zahtev tega odloka 
(pozidanost, zelene površine). 

• Premoščanje višinskih razlik med nivoji terena 
posameznih zemljiških parcel do 1,00 m se ureja s 
travnimi brežinami, večje nivojske razlike pa lahko 
tudi z opornimi zidovi. 

• Obstoječo drevesno vegetacijo, ki je ni mogoče 
ohraniti, je potrebno nadomestiti z zasaditvijo nove 
vegetacije na severnem robu območja. 

• Za površine, namenjene zelenim površinam je 
potrebno uporabiti sadike avtohtonih drevesnih vrst. 

(5) Skupna merila za mimobežno infrastrukturo in druge 
ureditve: 

Prečenje vse komunalne infrastrukture, ki ni vezana na 
funkcioniranje objekta in naprav znotraj območja 
urejanja, je ob pridobitvi soglasja lastnika in upravljavca 
ostalih tangiranih vodov dovoljeno.  
 
V. Zasnova projektnih rešitev komunalnih vodov 

in naprav 
 

10. člen 
(skupni pogoji) 

(1) Za nemoteno delovanje predvidenega objekta in 
ureditev v območju je potrebno zagotoviti infrastrukturno 
opremljenost zemljišča in priključitev le-te na obstoječe 
omrežje. 
(2) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura obsega: 
• elektroenergetsko omrežje (NN) in  
• odvodnjavanje. 

(3) V objektu ne bodo nastajali odpadki.  
(4) Objekt znotraj območja OPPN mora biti priključen na 
gospodarsko javno infrastrukturo po pogojih posameznih 
upravljavcev komunalnih vodov.  
 

11. člen 
(cestno in prometno omrežje) 

(1) Načrtovani objekt dostopa do javne ceste (LC 
390081) preko obstoječega priključka kmetijskega 
gospodarstva na zemljišču parc. št. 1149/1, k.o. Voglje, ki 
je v lasti investitorja.  
(2) Ob gradnji se ne sme posegati v napeljavo in drog 
obstoječe javne razsvetljave. 
(3) V primeru izvedbe infrastrukturnih priključkov preko 
javnih zemljišč oziroma zemljišč v lasti Občine Šenčur, je 
potrebno pridobiti soglasje za poseg oziroma prekop 
javnega zemljišča. 
(4) Ob parkirnih površinah je potrebno predvideti tudi 
zadostne manipulacijske površine, ki bodo omogočale, 
da se vozila čelno vključujejo na javno cesto. 
(5) Parkirišča morajo biti asfaltirana in opremljena z lovilci 
olja in odmaknjena od parcel javnih cest oziroma poti, 
najmanj 1 m. 
(6) Meteorne vode se morajo odvajati v ponikalnice 
zgrajene na zemljišču investitorja. 
 

12. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Na območju OPPN ni elektro energetskega omežja. 
(2) Za predvideni objekt se zagotovi napajanje preko 
obstoječega elektro energetskega priključka kmetije 
Golorej. 
 

13. člen 
(odvodnjavanje) 

Padavinske vode s strešnih in utrjenih površin je 
potrebno ponikati znotraj območja OPPN. Padavinsko 
odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih površin in je 
onesnažena z usedlinami, je potrebno obdelati skladno s 
17. čl. Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
 

14. člen 
(ostala merila in pogoji komunalnega urejanja) 

(1) Pri načrtovanju in izvedbi komunalnih ureditev je 
potrebno upoštevati zasnove upravljavcev posamezne 
gospodarske javne infrastrukture, ki so podane v njihovih 
smernicah k podrobnemu prostorskemu načrtu. 
(2) Natančen potek komunalnih vodov, njihova križanja in 
prestavitve se določijo s projektom za pridobitev 
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gradbenega dovoljenja in uskladijo s pristojnimi 
upravljavci. 
 
VI. Rešitve in ukrepi vplivnega območja letališča 
 

15. člen 
(vplivno območje letališča ) 

(1) Območje OPPN kmetijskega gospodarstva Golorej se 
nahaja v vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja 
letališč z obstoječo in predvideno mrežo letališč v 
Republiki Sloveniji, kar je prikazano v grafičnem delu 
kartografske dokumentacije SPRS in sicer na 
publikacijski karti št. 3 k poglavju III.2.1., ki predstavlja 
obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje planskih in 
izvedbenih aktov države in lokalnih skupnosti. 
(2) Načrtovana prostorska ureditev tako posega v 
območje kontroliranega dela zračnega prostora nad 
letališčem in okrog njega, namenjena varovanju 
letališkega prometa letališča Jožeta Pučnika Ljubljana: 
Letališče je referenčne kode "4E" ICAO, kategorija 
letališča je CAT III/B, nadmorska višina referenčne točke 
124 ̊ ˗ 306 ̊, (12-30), dolžina vzletno¬-pristajalne steze 
3300 m. 
(3) Pri načrtovanju posega v prostor je potrebno v skladu 
z ICAO referenčno kodo letališča upoštevati vzletno, 
priletno in druge omejitvene ravnine posameznega 
letališča, kot so opisane v Zakonu o letalstvu (Zlet-UPB4, 
Ur.l. RS, št. 81/10), v Pravilniku o letališčih (Ur.l. RS št. 
86/16), ki določa neposredno uredbo Certifikacijskih 
specifikacij (CS-ADR-DSN) Evropske Agencije za 
varnost v letalstvu (EASA) in v Prilogi 14 k čikaški 
konvenciji. 
(4) Med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije, 
naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi 
poglobitve terena za ceste, kanale in podobno. 
(5) Območje OPPN se nahaja pod vodoravno ravnino 
letališča Jožeta Pučnika, v kateri so glede na določila 
Zakona o letalstvu posegi in gradnja objektov 
nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da 
se smejo objekti približati manevrskim površinam 
letališča samo na dovoljeno razdaljo. Omejitvene ravnine 
letališča se nad območjem urejanja nahajajo na 
nadmorski višini 408 m. Pri načrtovanju in gradnji 
kmetijskega gospodarstva je potrebno torej zagotoviti, da 
najvišji deli konstrukcij (vključno z zaščitnimi ograjami, 
antenami, obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi, ipd.) 
ne prebadajo omenjene omejitvene ravnine. 
(6) Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov ne 
smejo segati nad vodoravno omejitveno ravnino (408 
m.n.v.), razen če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali 
višjimi nepremičnimi predmeti ali če aeronavtična študija 
dokaže, da novi predmeti ne bodo resneje ogrozili 
varnosti in rednosti zračnega prometa. 
(7) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki 
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega 
prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno 
soglasje Agencije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k 
izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in 
zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 

ohranjanja narave in kulturne dediščine ter 
trajnostne rabe naravnih dobrin 

 
16. člen 

(varstvo okolja in naravnih virov) 
Pri načrtovanju, gradnji objekta in naprav ter uporabi le-

teh je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za 
zmanjšanje vplivov na okolje. Le-ti obsegajo varstvo tal, 
zraka, varstvo  

pred prekomernim hrupom, varstvo pred naravnimi 
nesrečami in požarom ter varovanje narave in kulturne 
dediščine.  
 

17. člen 
(tla) 

(1) Za prometne in gradbene površine naj se prednostno 
uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge 
manipulativne površine. Posegi v tla se izvedejo na 
način, da se prizadene čim manj talne površine. 
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in 
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za 
katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za 
okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij 
gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z 
vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. 
S teh površin je treba preprečiti odtekanje vod na 
kmetijsko obdelovalne površine oziroma na površine 
gradbenih parcel obstoječih objektov. 
(3) Rodovitna prst se ob začetku gradbenih del odstrani 
in deponira na način, ki ohranja njeno rodovitnost 
oziroma tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi 
snovmi in manj rodovitnim materialom. Pri tem ne sme 
priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti 
deponirana v kupih višjih od 1,2 m. 
(4) Padavinske odpadne vode s povoznih površin se 
vodijo v ponikovalnico. 
(5) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, 
zemljišča na varstvenem in ogroženih območjih ter 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba 
programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne 
poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja 
naravne procese (tudi procese razlivanja izven 
urbaniziranih površin), omogoča varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja 
vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1). 
(6) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah, 
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Ur. l. RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 
(7) Odlaganje odpadnega, rušitvenega in izkopnega 
materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v 
pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje 
retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov 
vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sproženje erozijskih 
procesov ni dovoljeno. 
(8) Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve 
obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja. 
 

18. člen 
(varstvo zraka) 

Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo 
predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča 
in dovoznih cest. 
 

19. člen 
(varstvo pred hrupom) 

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objekta morajo 
projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi 
zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih 
dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Obravnavano 
območje spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom. 
 

20. člen 
(varstvo pred naravnimi nesrečami) 

(1) Predvideti je potrebno ustrezne tehnične ukrepe za 
zavarovanje pred razlitjem nevarnih snovi. 
(2) Pri projektiranju je skladno s karto potresne 
nevarnosti (atlas ARSO) potrebno upoštevati, da je 
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predmetno območje v območju s projektnim pospeškom 
tal (g) 0,225. 
 

21. člen 
(varstvo pred požarom) 

(1) Predvidena prostorska ureditev mora zagotavljati 
pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne 
prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter 
zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Upoštevati je 
treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva 
pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za 
varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebni odmiki 
med objekti, od parcelne meje in protipožarne ločitve.  
(2) Interne poti bodo služile tudi intervencijskim potem. 
Intervencijska pot bo istočasno namenjena za umik ljudi 
in premoženja. Za objekte je potrebno zagotoviti 
zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru 
požara. 
(3) Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da 
se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno 
mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike za 
preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo 
iz objekta.  
(4) Pri pripravi projektne dokumentacije PGD je potrebna 
izdelava elaborata »zasnove požarne varnosti« za 
požarno manj zahtevne objekte. 
 

22. člen 
(varstvo narave) 

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ni zavarovanih območij, naravnih vrednot, 
ekološko pomembnega območja ali posebnega 
varstvenega območja Natura 2000. 
(2) V cerkvi Sv. Jerneja, ki se nahaja približno 150 m 
jugozahodno od območja OPPN, so prisotne zavarovane 
vrste netopirjev (Uredba o zavarovanih prosto živečih 
živalskih vrstah, Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 32/08 – odl. US 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 
64/16). 
(3) Osvetljevanje objekta in okolice naj bo zmanjšano na 
najnižjo raven. 
(4) Upošteva naj se Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja in naslednje 
usmeritve: 
• za osvetljevanje naj se upoštevajo žarnice, ki 

oddajajo rumeno, oranžno oz. rdečo svetlobo in ne 
oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice 
(nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so 
nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice ali 
LED žarnice. 

• svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne 
predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, 
brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. 

(5) Ohranja naj se drevesno vegetacijo na parceli. 
 

23. člen 
(varstvo kulture) 

(1) Območje OPPN leži v vplivnem območju kulturne 
dediščine naselja Šenčur EŠD 14469 Šenčur – Vas, v 
katerem se varuje tudi prostorski pomen vasi Voklo in 
cerkve Sv. Jerneja v Voklem. Načrtovane rešitve ne 
izstopajo iz silhuete naselja, prostorska integriteta vasi se 
ohranja tudi z ohranjanjem visokodebelne vegetacije ob 
njenem robu. 
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika 
zemljišča / investitorja / odgovornega vodjo del ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z 

določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, 
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi 
za arheološko najdišče. 
 
VIII. Omilitveni ukrepi 
 

24. člen 
(skupni ukrepi) 

Posebni omilitveni ukrepi za preprečitev negativnih 
vplivov na okolje, naravo, kulturo, naravne vire in zdravje 
ljudi niso predvideni. 
 
IX. Obveznosti investitorja in izvajalcev 
 

25. člen 
(monitoring) 

V skladu z zakonodajo na območju OPPN monitoring ni 
predpisan. 
 

26. člen 
(organizacija gradbišča) 

(1) Organizacija gradbišča se omeji na območje OPPN. 
Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe 
komunikacije. 
(2) Obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in 
obratovanja so tudi zagotovitev infrastrukturne in 
komunalne oskrbe objektov in naprav. 
 
X. Tolerance 
 

27. člen 
(dovoljena odstopanja) 

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od 
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem 
proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer, poiščejo tehnične 
rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, 
infrastrukturnega ali okoljevarstvenega vidika. 
(2) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere, odstopanja prav tako ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 
(3) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih 
gabaritov objektov za maksimalno ±10%.  
(4) Odstopanja pri namembnosti objektov so dovoljena le 
znotraj istega klasifikacijskega območja. 
(5) Odstopanja pri komunalni infrastrukturi so dovoljena 
pri legi oziroma poteku le te. 
(6) Odstopanja pri zunanji ureditvi so dovoljena znotraj 
zemljiške parcele. 
(7) Dovoljeno je odstopanje pri površini in meji območja 
zaradi prilagajanja glede na postopek urejanja mej. 
(8) Odstopanja niso dovoljena pri določilih, ki se 
nanašajo na ohranjanje oz. zasaditev drevesne 
vegetacije. 
 
XI. Končne določbe 
 

28. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna 
inšpekcijska služba. 
 

29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja 
skladno s splošnimi ali posebnimi določbami Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šenčur. 
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30. člen 
(vpogled v akt) 

OPPN s prilogami je na vpogled na Upravni enoti Kranj in 
Občini Šenčur. 
 

31. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-0011/2017-18 
Datum: 18. 09. 2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
947. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Šenčur 
 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. 
člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 9/18) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. seji 
dne 18. 09. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI 

ŠENČUR 
 

1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in 
namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo. 

 
2. člen 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s 
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako 
JP). 

Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v 
občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini 
med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na 
ceste enake ali višje kategorije. 

Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za 
lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam 
udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške 
ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in 
podobno). 
 

3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim 

sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji: 
• zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so 

namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov 
iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim 
sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in 

• krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot 
nadaljevanje cest višje kategorije namenjene 
dostopu do zaključenih prostorskih enot 
(stanovanjske soseske blokovne in individualne 
gradnje, industrijske cone, nakupovalni in 
rekreacijski centri in podobno) v posameznih 
območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom. 

 
4. člen 

Lokalne ceste (LC) so: 
 

Zap
. št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m] 

1 039111 R3 639 Cerklje - Velesovo - Luže - Visoko R1 210 2.022 V 3.980 Cerklje na 
Gor. 

2 251012 251011 Brezovec - Trboje - Kranj R1 210 3.954 V 5.277 Medvode, 
2.223 Kranj 

3 326012 R1 210 Tupaliče - Hotemaže R1 210 589 V 896 Preddvor 

4 390031 390071 Šenčur - Srednja vas - Trata pri 
Velesovem 039111 2.104 V 1.692 Cerklje na 

Gor. 

5 390041 390170 Olševek - Velesovo 039111 542 V 780 Cerklje na 
Gor. 

6 390051 390171 Olševek - Tupaliče 326011 999 V 687 Preddvor 
7 390061 039111 Luže - Srednja vas - Šenčur 390071 2.136 V  
8 390071 R1 210 Visoko - Šenčur G2 104 3.845 V  
9 390072 G2 104 Šenčur - Voklo 390081 2.323 V  

10 390081 251012 Prebačevo - Voklo - Voglje 890671 4.009 V  
11 390091 390081 Voglje - Šenčur 390072 2.399 V  
12 390101 251012 Trboje - Voklo 390081 2.415 V  
13 390131 390141 Šenčur - Britof R1 210 1.147 V 1.350 Kranj 
14 390141 G2 104 G2 104 - Šenčur 390071 1.453 V  
15 390151 390071 Šenčur - Milje R1 210 2.626 V  
16 390161 R1 210 Visoko - Suha - Predoslje 183081 971 V 2.020 Kranj 
17 390171 R1 210 Hotemaže - Olševek - Luže 039111 2.731 V  

V…vsa vozila SKUPAJ: 36.265 m 
 

V…vsa vozila SKUPAJ: 36.265 m 
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5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so: 

Zap
. št. 

Številka 

odseka 

Začetek 

odseka 
Potek odseka 

Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m] 
1 391001 390081 Voglje - Krožna pot 390081 321 V  
2 391011 390151 Šenčur - Weingerlova ulica 390131 725 V  

3 391021 390071 Šenčur - pokopališče - Sveteljeva 
ulica 391051 308 V  

4 391031 390091 Šenčur - Beleherjeva cesta 391621 137 V  
5 391032 391621 Šenčur - Stružnikova pot 390031 609 V  
6 391041 390141 Šenčur - Mlakarjeva ulica G2 104 771 V  
7 391051 391041 Šenčur - Delavska cesta G2 104 465 V  
8 391061 390141 Šenčur - Štefetova ulica 390151 502 V  

9 391071 390061 Šenčur - Pipanova cesta - 
Velesovska cesta 390031 269 V  

10 391081 390031 Šenčur - Sajovčevo naselje I 390061 312 V  
11 391091 391071 Šenčur - Velesovska cesta 391081 173 V  
12 391092 391081 Šenčur - Sajovčevo naselje II 390061 377 V  

V…vsa vozila SKUPAJ: 4.969 m 
 

6. člen 
Krajevne ceste (LK) so: 

Zap
. št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m] 
1 391501 391511 Voglje - Kotna pot 390081 305 V  
2 391511 390081 Voglje - Krakovska ulica 890721 537 V  
3 391521 390081 Voglje - Vrtna pot 391511 316 V  
4 391531 390081 Voglje - Pot na ozare 390081 290 V  

5 391541 391081 Šenčur - Pipanova cesta - 
Sajovčevo naselje 391092 239 V  

6 391551 390071 Šenčur - Pipanova cesta - šola 390151 336 V  
7 391561 390031 Šenčur - Sajovčevo naselje 63 HŠ 63 110 V  
8 391571 390071 Šenčur - Gasilska cesta 43 razcep 139 V  

9 391572 390071 Šenčur - Gasilska cesta - Y 
križišče 391571 17 V  

10 391581 390071 Šenčur - Zupanova ulica 391051 318 V  
11 391591 390071 Šenčur - Pajerjeva ulica 391051 312 V  

12 391601 390071 Šenčur - Gasilska cesta - 
Kranjska cesta 390141 158 V  

13 391611 391021 Šenčur - Sveteljeva ulica 19 HŠ 19 126 V  
14 391621 391031 Šenčur - Beleharjeva cesta 36 p. 387 626 V  
15 391631 391621 Šenčur - Sušnikova ulica 15 HŠ 15 161 V  
16 391641 391041 Šenčur - Stranska pot 391041 190 V  
17 391651 391061 Šenčur - Kuraltova ulica 390131 251 V  
18 391652 390131 Šenčur - Partizanska ulica 390131 469 V  

19 391661 391061 Šenčur - Štefetova ulica - 
Partizanska ulica 390131 174 V  

20 391671 391071 Šenčur - Mačkovo naselje 391071 233 V  
21 391681 391081 Šenčur - Sajovčevo naselje 48 391092 294 V  
22 391682 391681 Šenčur - Sajovčevo naselje 28 391092 134 V  
23 391683 391681 Šenčur - Sajovčevo naselje 12 391092 116 V  
24 391691 391041 Šenčur - Mlakarjeva ulica 74 G2 104 459 V  
25 391701 391081 Šenčur - Pipanova cesta 391071 205 V  
26 391711 390031 Šenčur - Velesovska cesta 40 razcep 98 V  
27 391721 G2 104 Šenčur - Poslovna cona A I 890131 551 V  
28 391731 G2 104 Šenčur - Poslovna cona A II 391721 407 V  
29 391741 391721 Šenčur - Poslovna cona A III 391731 143 V  
30 391751 391731 Šenčur - Poslovna cona A IV parkirišče 144 V  

V…vsa vozila SKUPAJ: 7.858 m 
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7. člen 
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so: 

Zap. 
št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 

občini 
[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v 

sosednji občini 
[m] 

1 540815 039411 Trata - Praprotna Polica - Šenčur 391032 1.577 V 841 Cerklje na 
Gor. 

2 541001 R3 639 Vodice - ob letališču - Šenčur G2 104 1.293 V 4.200 Cerklje na 
Gor. 

3 687931 R1 210 Voge - Milje I R1 210 289 V 323 Kranj 
4 687941 687931 Voge - Milje II 687931 23 V 203 Kranj 
5 890011 251012 Prebačevo 18 HŠ 18 212 V  
6 890021 251012 Prebačevo - Voklo 390081 665 V  
7 890031 251012 Prebačevo 58b HŠ 58b 130 V  
8 890041 390071 Šenčur - pri šoli I 391551 115 V  
9 890042 890041 Šenčur - pri šoli II 391551 13 V  

10 890051 891071 Prebačevo - jezero razcep 200 V  
11 890061 390071 Šenčur - Pipanova cesta 391071 111 V  
12 890071 251012 Prebačevo 17 razcep 179 V  
13 890072 251012 Prebačevo 10e 890071 196 V  
14 890091 251012 Trboje 2a razcep 73 V  
15 890101 390081 Prebačevo - Voklo 390081 2.172 V  
16 890111 391061 Štefetova ulica HŠ 28c 150 V  
17 890121 391032 Velesovska cesta 390031 57 V  

18 890131 391731 Šenčur - Poslovna cona A - 
gozdna cesta GC 1.131 V  

19 890132 391731 Šenčur - Poslovna cona A - 
plinska postaja p. 993/5 94 V  

20 890141 890333 Hotemaže - Olševek 890461 485 V  
21 890151 251012 Trboje 115 HŠ 115 102 V  
22 890161 890801 Trboje - povezava na LC 390101 390101 261 V  
23 890171 390101 Trboje - gozdna cesta GC 893 V  
24 890181 251012 Žerjavka - nogometno igrišče igrišče 171 V  
25 890191 890161 Trboje - pri hrastih 890201 734 V  
26 890201 390101 Voklo - Trboje 890171 1.886 V  
27 890211 391001 Voglje - Krožna pot 69 p. 193/1 250 V  
28 890221 390081 Voklo - povezava na JP 890231 890231 399 V  

29 890222 390081 povezava med LC 390081 in LC 
390101 390101 728 V  

30 890231 390081 Voklo - povezava na JP 890101 890101 836 V  
31 890241 391041 Mlakarjeva ulica HŠ 36 109 V  
32 890251 251012 Trboje - povezava mimo HŠ 93 890921 308 V  
33 890252 890921 Trboje - jezero p. 186/3 141 V  
34 890253 890251 Trboje jug 890921 297 V  
35 890261 390101 Voklo - Voglje 391501 1.617 V  
36 890271 R1 210 Milje 1b HŠ 1b 148 V  
37 890281 R1 210 Milje - povezava na LC 390151 390151 663 V  
38 890291 R1 210 Visoko 2c p. 1498/13 84 V  
39 890292 890291 Visoko 1f HŠ 1f 66 V  
40 890301 R1 210 Visoko - Milje 390151 1.275 V  
41 890311 390161 Visoko 19a HŠ 19a 132 V  
42 890321 890331 Visoko - povezava mimo HŠ 127 039111 279 V  
43 890331 390071 Visoko - povezava mimo HŠ 97 039111 593 V  
44 890332 039111 Visoko - povezava mimo HŠ 88 891001 310 V  
45 890333 891001 Visoko - povezava na LC 390171 390171 880 V  
46 890341 390071 Visoko - povezava na JP 890331 890331 194 V  
47 890342 890331 Visoko - Srednja vas 890821 1.081 V  
48 890351 390161 Visoko 42 razcep 122 V  
49 890352 R1 210 Visoko 71 HŠ 71 108 V  
50 890361 R1 210 Hotemaže 3 p. 626 101 V  
51 890371 326012 Hotemaže 48 HŠ 48 67 V  

52 890381 891021 Hotemaže - povezava mimo HŠ 
86 891021 197 V  

53 890391 251012 Prebačevo 74 p. 221 99 V  
54 890401 251012 Žerjavka 18 razcep 214 V  
55 890411 326012 Hotemaže - Olševek 390051 1.064 V  
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Zap. 
št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 

občini 
[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v 

sosednji občini 
[m] 

56 890421 390051 Olševek - povezava mimo HŠ 17 390171 357 V  
57 890431 390051 Olševek 5c HŠ 5c 132 V  
58 890432 390051 Olševek - povezava mimo HŠ 5a 890431 70 V  
59 890441 251012 Prebačevo 12 HŠ 12 291 V  
60 890451 390171 Olševek - igrišče 390171 645 V  
61 890461 390171 Olševek - povezava mimo HŠ 58 390171 652 V  
62 890471 390171 Olševek 27 HŠ 27 123 V  
63 890481 390171 Olševek 50 HŠ 50 114 V  
64 890491 390171 Olševek 51 HŠ 51 156 V  
65 890501 390051 Olševek 1 p. 616 101 V  
66 890511 039111 Luže - cerkev cerkev 124 V  
67 890521 039111 Luže - Srednja vas 890561 1.069 V  
68 890522 390061 Srednja vas - Luže (povezava) 890521 546 V  
69 890531 039111 Luže 42 HŠ 42 206 V  
70 890541 390171 Luže 66 p. 58/16 172 V  
71 890551 390061 Srednja vas - cerkev HŠ 181 161 V  
72 890561 390061 Srednja vas - Luže 390031 814 V  

73 890571 390061 Srednja vas - povezava mimo 
cerkve 890342 320 V  

74 890581 390061 Srednja vas - povezava mimo HŠ 
137 890821 69 V  

75 890591 890821 Srednja vas - povezava mimo HŠ 
79 390071 340 V  

76 890601 390061 Srednja vas - povezava mimo HŠ 
23 390071 207 V  

77 890602 390071 Srednja vas - Šenčur 390151 370 V  

78 890611 390031 Šenčur - Srednja vas - gozdna 
cesta GC 522 V  

79 890621 390081 Voglje - povezava mimo HŠ 51 391501 391 V  
80 890631 391521 Voglje - povezava mimo HŠ 26a 390081 453 V  
81 890641 391511 Voglje - Na vasi 390081 140 V  
82 890642 391511 Voglje - povezava mimo HŠ 22 390081 28 V  
83 890643 391511 Voglje - povezava mimo HŠ 26 391501 44 V  
84 890651 391001 Voglje - Voklo 890941 458 V  
85 890652 890651 Voglje - povezava mimo HŠ 7 390081 147 V  
86 890671 890691 Voglje - ob AC proti letališču gozd 1.043 V  

87 890691 390081 Voglje - letališče 541001 682 V 716 Cerklje na 
Gor. 

88 890701 890721 Voglje - Krakovska ulica - gozdna 
cesta I GC 698 V  

89 890711 391601 Šenčur - Sveteljeva ulica 391021 415 V  

90 890721 391511 Voglje - Krakovska ulica - gozdna 
cesta I GC 360 V  

91 890731 G2 104 Šenčur - Delavska cesta - 
Poslovna cona B 391721 393 V  

92 890741 390131 Šenčur - povezava na LZ 391011 391011 335 V  
93 890742 391011 Šenčur - povezava na LC 390151 390151 227 V  
94 890751 391631 Šenčur - Sušnikova ulica 540815 641 V  
95 890771 039111 Luže 2c HŠ 2c 102 V  
96 890791 039111 Luže - Olševek 890141 1.077 V  
97 890792 890791 Luže (mimo HŠ 72a) 039111 276 V  
98 890801 390101 Trboje - povezava mimo HŠ 134 890171 517 V  

99 890821 390061 Srednja vas - povezava mimo HŠ 
101 390061 675 V  

100 890831 390031 Srednja vas - Šenčur 391092 278 V  

101 890841 390061 Srednja vas - povezava mimo HŠ 
74 890831 451 V  

102 890911 251012 Trboje 112 HŠ 112 112 V  
103 890921 251012 Trboje - Moše 751363 933 V 348 Medvode 
104 890931 890921 Trboje - povezava mimo HŠ 62 890251 132 V  
105 890941 390072 Voklo - povezava mimo HŠ 39 390081 421 V  
106 890951 390101 Voklo - povezava mimo HŠ 99 390081 273 V  
107 890961 R1 210 Milje - športni park šp. park 362 V  
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Zap. 
št. 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 

občini 
[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v 

sosednji občini 
[m] 

108 890971 R1 210 Milje 52 p. 2033/3 245 V  
109 890981 687931 Milje 92 HŠ 92 71 V  
110 890982 687931 Milje 99 HŠ 99 59 V  
111 890983 687931 Milje 84 HŠ 84 76 V  
112 890984 687931 Milje 109 HŠ 109 124 V  
113 890985 687931 Milje 77 HŠ 77 43 V  
114 890991 R1 210 Visoko 118d HŠ 118d 182 V  
115 891001 R1 210 Visoko - povezava mimo HŠ 133 R1 210 502 V  
116 891011 R1 210 Visoko - igrišča igrišča 211 V  
117 891021 326012 Hotemaže - Tupaliče 326012 481 V 418 Preddvor 
118 891031 326012 Hotemaže - Kokra Kokra 497 V  

119 891032 891031 Hotemaže - povezava mimo HŠ 
25 891021 59 V  

120 891033 891032 Hotemaže - povezava mimo HŠ 
23 891021 56 V  

121 891041 891031 Hotemaže 17 HŠ 17 345 V  
122 891051 391601 Šenčur - pokopališče pokopališče 145 P  
123 891061 391621 Šenčur - povezava na G2 104 G2 104 439 V  
124 891071 251012 Prebačevo 55b razcep 287 V  
125 891081 391621 Šenčur - Beleharjeva cesta G2 104 959 V  
 SKUPAJ: 49.980 m 

 
8. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 
113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-
3/2019-90(507) z dne 26.06. 2019. 
 

9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/15). 
 

10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 371-0090/2018-9 
Datum: 18. 09. 2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
948. 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, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta 
Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) 
je Občinski svet Občine Šenčur na 8. seji, dne 
18.09.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Šenčur je odločil, da se zemljišča 
parc. št. 1215/3, ID nepremičnine 6799358, k.o. 2107 – 
Luže, parc. št. 1878/3, ID nepremičnine 4554102, k.o. 

2119 – Šenčur in parc. št. 1812/2, ID nepremičnine 
6011091, k.o. 2106 – Visoko izvzamejo iz javnega dobra. 
 

2. člen 
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa preneha status 
javnega dobra. Na parc. št. 1215/3, ID nepremičnine 
6799358, k.o. 2107 – Luže, parc. št. 1878/3, ID 
nepremičnine 4554102, k.o. 2119 – Šenčur in parc. št. 
1812/2, ID nepremičnine 6011091, k.o. 2106 – Visoko se 
vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Šenčur, 
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, matična številka 
5874696000. 
 

3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-45/2019-4 
Datum: 18.09.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
949. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 
 
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 16. člena Statuta 
Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) 
je Občinski svet Občine Šenčur na 8. seji, dne 
18.09.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Šenčur je odločil, da se 
zemljiščema parc. št. 1587, ID nepremičnine 5108862 in 
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parc. št. 439/2, ID nepremičnine 6706431, obe k.o. 2125 
– Voglje  ukine status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 
 

2. člen 
Nepremičninama parc. št. 1587, ID nepremičnine 
5108862 in parc. št. 439/2, ID nepremičnine 6706431, 
obe k.o. 2125 – Voglje se izbriše zaznamba grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 
 

3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-45/2019-2 
Datum: 18.09.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 

 
950. Odlok o spremembi Odloka o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka 
 
Na podlagi 21. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), 
Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16, 3. člena 
Zakona o prekrških (ZP-1), Uradni list RS, št. 29/11-
UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16, 15/17 - odl. US in 90. člena Statuta Občine Škofja 
Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17, je 
Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 12. 
9. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O POGREBNI IN 

POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA 
LOKA 

 
1. člen 

V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini 
Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
24/2018, se v 3. členu brez nadomestitve briše besedilo 
sedme alineje »Pokopališče Žabnica.«. 
V šesti alineji istega člena se podpičje za besedilom 
nadomesti s piko. 
 

2. člen 
Besedilo 37. člena se briše v celoti in brez nadomestitve. 
 
Prehodna in končna določba 
 

3. člen 
(objava in uveljavitev) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 354-12/2017 
Datum: 12. 9. 2019    
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

951. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe pogrebne 
dejavnosti in javne službe pokopališke 
dejavnosti v Občini Škofja Loka 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS), Uradni list RS, št. 94/07–UPB2, 79/09, 51/10, 
40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-
ZSPDSLS-1, 5. in 27. člena Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti (ZPPDej), Uradni list RS, št. 62/16, 
3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11-ORZGJS40, 36. člena 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), Uradni list 
RS, št. 127/06, 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja 
Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017 
in 4. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v 
Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
24/2018, je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni 
seji dne 12. 9. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE 

ZA IZVAJANJE STORITEV OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POGREBNE 

DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE POKOPALIŠKE 
DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA 

 
1. člen 

V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne 
dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v 
Občini Škofja Loka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
48/2018, se v 2. členu (koncesijsko območje) brez 
nadomestitve briše besedilo sedme alineje »Pokopališče 
Žabnica.«. 
V šesti alineji istega člena se podpičje za besedilom 
nadomesti s piko. 
 

2. člen 
(objava in uveljavitev) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 354-18/2018 
Datum: 12. 9. 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Škofja Loka 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 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), 
Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih 
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šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, 
št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18), Pravilnika o 
pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih 
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih 
glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 
16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
35/16 in 26/17) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. 
redni seji dne 12.9.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ŠKOFJA 

LOKA 
 

1. člen 
»V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka (Ur. list št. 
73/08, 53/10 in 71/11) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi: »Sedež zavoda: Partizanska 
cesta 1e, Škofja Loka.«, v petem odstavku 2. člena pa se 
izbriše besedilo 4. alineje, ki se nadomesti z besedami: 
»Enota Kamnitnik, Partizanska cesta 1e, Škofja Loka.« 

V prvem odstavku 5. člena odloka iz prvega odstavka 
se besedilo »Podlubnik 1d, Škofja Loka« nadomesti z 
besedilom »Partizanska cesta 1e, Škofja Loka«, v 
drugem odstavku 11. člena se besedilo »Najdihojca, 
Podlubnik 1d, Škofja Loka« nadomesti z besedilom 
»Kamnitnik, Partizanska cesta 1e, Škofja Loka«. 
 
Prehodna in končna določba 
 

2. člen 
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se 
začne, ko je enota Kamnitnik vpisana v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.« 
 
Številka: 014-27/2019 
Datum:  12.9.2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
953. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 

in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Škofja Loka 

 
Na podlagi 35. 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), 16. člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - 
uradno prečiščeno besedilo, 35/2016 in 26/2017) in 
tretjega odstavka 86. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 5/14 - uradno 
prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Škofja 
Loka na svoji 6. redni seji, dne 12. 09. 2019, sprejel  

 
PRAVILNIK 

O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN IN 
SAMOSTOJNIH ČLANOV 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA 

1. člen 
(1) S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za 
delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Škofja Loka, ki jih za njihovo delo 
zagotavlja Občina Škofja Loka  (v nadaljevanju: občina), 
ter o njihovih pravicah in obveznostih. 
 

2. člen 
(1) Svetniška skupina v smislu določb tega pravilnika 
predstavlja dva ali več povezanih članov občinskega 
sveta. Svetniška skupina določi vodjo svetniške skupine, 
ki je dolžan županu sporočiti vsako spremembo glede 
članov svetniške skupine. 
(2) Vsak član Občinskega sveta občine Škofja Loka je 
lahko član le ene svetniške skupine. 
(3) Samostojni član občinskega sveta je član občinskega 
sveta, ki predloži izjavo, da ni povezan v svetniško 
skupino ampak nastopa samostojno. 
 

3. člen 
(1) Višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta se določi z 
Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka za tekoče leto. 
(2) Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom 
pripada sorazmerni delež sredstev, glede na število 
članov. Višina sredstev, ki pripada posamezni svetniški 
skupini ter samostojnim članom občinskega sveta za 
tekoče leto, se po sprejemu proračuna določi s sklepom 
župana. Morebitne spremembe števila članov svetniške 
skupine med letom se ne upoštevajo.  
 

4. člen 
(1) Finančna sredstva za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako 
svetniško skupino in vsakega samostojnega člana 
občinskega sveta po stroškovnih mestih. 
(2) Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podajo 
pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 5. člena 
pravilnika pooblaščeni osebi občinske uprave, ki je 
skrbnik proračunske postavke, na kateri so zagotovljena 
sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov.  
(3) Skrbnik proračunske postavke uporabo sredstev 
izvede z izdajo naročilnice. Po prejemu računa in potrditvi 
računa s strani vodje svetniške skupine oziroma 
samostojnega člana občinskega sveta o izvedeni storitvi 
oziroma dobavi blaga, župan odredi izplačilo sredstev.  
 

5. člen 
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico 
do porabe sredstev, zagotovljenih v proračunu občine za 
posamezno proračunsko leto, za namen zagotavljanja 
materialnih pogojev za njihovo delo, povezano z 
nalogami občinskega svetnika, zlasti za: 
• nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter 

drobnega inventarja, 
• plačilo kotizacij in potnih stroškov za udeležbo na 

seminarjih, predavanjih, konferencah in drugih 
podobnih dogodkih, povezanih z delom v 
občinskem svetu, 

• plačilo najemnin in stroškov, povezanih z uporabo 
prostorov  

• plačilo poštnih storitev, 
• plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev, 
• plačilo stroškov za obveščanje volivcev, 
• reprezentančne stroške,  
• nakup strokovne literature, 
• nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev 

(računalniki in programska oprema, pisarniška 
oprema, mobilni telefoni, faksi in podobno). 
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(2) Osnovna sredstva in strokovna literatura, nabavljena 
skladno s tem pravilnikom, so last občine in jih svetniške 
skupine in samostojni člani občinskega sveta le 
uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Po 
poteku mandata jih morajo vrniti občini. 
(3) Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu s prvim 
odstavkom tega pravilnika, občinska uprava vodi ločeno 
evidenco v okviru registra osnovnih sredstev. Svetniška 
skupina in samostojni člani občinskega sveta morajo 
inventurni komisiji Občine Škofja Loka omogočiti 
vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev. 
 

6. člen 
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta 
morajo z osnovnimi sredstvi, ki jih imajo v uporabi 
skladno s tem pravilnikom, ravnati s skrbnostjo dobrega 
gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo oziroma 
nepooblaščeno izposojo osnovnega sredstva. Ravno 
tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru 
poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi 
malomarnega ravnanja z njim. 
 

7. člen 
(1) Če svetniška skupina ali samostojni član občinskega 
sveta finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna 
občine, ne uporabi za namene, določene s tem 
pravilnikom, mora sredstva vrniti v proračun občine. 
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren 
vodja svetniške skupine oz. vsak samostojni član 
občinskega sveta. 
(3) Evidenco porabe sredstev vodi skrbnik proračunske 
postavke. 
 

8. člen 
(1) Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena 
finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun 
naslednjega leta. 
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz proračuna 
na podlagi tega pravilnika preneha z dnem poteka 
mandata občinskemu svetu. 
 

9. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni 
omogočiti nadzor v zvezi z namensko porabo dodeljenih 
sredstev Nadzornemu odboru Občine Škofja Loka.  
 
Prehodna in končna določba 
 

10. člen 
(1) Vodje svetniških skupin predložijo seznam svetnikov, 
povezanih v svetniško skupino, samostojni člani 
občinskega sveta pa izjave o samostojnem delovanju, 
županu v roku 15 dni po uveljavitvi tega pravilnika. 

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka župan, v 
nadaljnjem roku 15 dni, sprejme sklep o višini sredstev, ki 
pripada posamezni svetniški skupini ter samostojnim 
članom občinskega sveta za leto 2019. 
 

11. člen 
Ne glede na določbo prvega odstavka 8. člena, se 

največ polovica neporabljenih proračunskih sredstev ob 
zaključku proračunskega leta 2019, ki pripadajo 
posamezni svetniški skupini, prenese v naslednje 
proračunsko leto.  

Neporabljena sredstva iz leta 2019 bodo za koriščenje 
na razpolago posamezni svetniški skupini v 
proračunskem letu 2020 višini, kot so bila prenesena in 
sicer poleg sredstev, ki bodo pripadala za delovanje 
svetniški skupini v skladu s tem pravilnikom za leto 2020. 
 

12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2019 
Datum: 12. 9. 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
954. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi 

parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na 
katerih je uvedeno plačilo parkirnine 

 
Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 40/2009, 41/2011, 47/2012, 106/2012, 
58/2013, 89/2013) in 16. člena Statuta Občine Škofja 
Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) 
je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 6. redni seji, 
dne 12. septembra 2019 sprejel 
 

ODREDBO 
O SPREMEMBI ODREDBE 

O DOLOČITVI PARKIRNIH POVRŠIN V OBČINI 
ŠKOFJA LOKA, 

NA KATERIH JE UVEDENO PLAČILO PARKIRNINE 
 

1. člen 
V Odredbi o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja 
Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 56/2016) se v prvem 
odstavku 2. člena spremeni prva vrstica v tabeli, tako da 
se glasi: 
 

 

zap.št. 
parkirišča 

ime 
parkirišča parcele 

št. Parkirnih 
mest 

št. Plačljivih 
parkirnih mest 

Uporaba 
parkirnih 
dovolilnic 

Št. dovolilnic glede na 
plačljiva parkirna mesta v % 

103 Štemarje 
1108/2, 28/3, 29/2, 
88/1, 1108/1, 1109 163 155 Da 40 

 
V drugem odstavku se priloga 1 Grafični prikaz plačljivih 
parkirišč nadomesti z novo prilogo 1 Grafični prikaz 
plačljivih parkirišč. 
 

2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
oktobra 2019 dalje. 
 

 
Številka: 371-0049/2019 
Datum:  12. 9 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
• Priloga 1: Grafični prikaz plačljivih parkirišč 
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955. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 
Škofja Loka za leto 2019 

 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo 103/07, 
99/13 in 46/14) ter 16. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 – uradno 
prečiščeno besedilo in 35/2016 in 26/2017) je občinski 
svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 12. 09. 
2019,  sprejel 
 

SKLEP 
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI 

ŠKOFJA LOKA 
ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in 
kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet Občine 
Škofja Loka, ki so bile dne 18.11.2018, se dodelijo 
sredstva iz občinskega proračuna, sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična 
stranka na volitvah.  

Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je 
dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana občinskega sveta, to je najmanj 156 
glasov. 
 

2. člen 
V proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 je za 

financiranje političnih strank, na postavki 1001015 - 
Financiranje političnih strank, konto: 412000 Tekoči 
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 
namenjeno 7.000 EUR.  

Znesek iz prejšnjega odstavka se razdeli med politične 
stranke sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je 
dobile na volitvah dne 18.11.2018 in sicer 1,150937 EUR 
za vsak dobljeni glas. 
 

3. člen 
Posamezne politične stranke iz proračuna občine Škofja 
Loka za leto 2019 prejmejo naslednji znesek: 
 

POLITIČNA STRANKA št. glasov 
Znesek za 
leto 2019 

  SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA - 
SDS 2143 2.466,46 € 
  KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA KEL 1210 1.392,63 € 
  NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 674 775,73 € 
  LEVICA 636 732,00 € 
 SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 664 764,22 € 
 SOCIALNI DEMOKRATI 308 354,49 € 

  DeSUS - DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 262 301,55 € 
  GLAS ZA OTROKE IN 
DRUŽINE 185 212,92 € 

 
4. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam 
nakažejo na njihove transakcijske račune. Izplačilo 
sredstev se izvede najkasneje do 15.11.2019. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
Številka: 410-2/2019 
Datum: 12. 9. 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
OBČINA VOJNIK 

 
956. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za 

leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 
104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 
- ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 
ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 
- ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18) in 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/16) je Občinski svet Občine Vojnik 
na 7. seji dne, 12.9.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA 

OBČINE VOJNIK ZA LETO 2019 
 

1. člen 
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2019 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2018) se 2. člen 
spremeni prvi odstavek, tako da se glasi: 

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: 
 

 
 

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.006.686 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.124.147 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.780.168 
700 Davki na dohodek in dobiček 5.261.828 
703 Davki na premoženje 353.140 
704 Domači davki na blago in storitve 165.200 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.343.979 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.064.196 
711 Takse in pristojbine 9.000 



Št. 43/20.9.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1508 
 

 

712 Globe in druge denarne kazni 20.050 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000 
714 Drugi nedavčni prihodki 245.733 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 77.200 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 72.200 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 5.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 805.339 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 762.347 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 42.992 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.275.935 
40 TEKOČI ODHODKI 2.537.983 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 857.846 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 135.428 
402 Izdatki za blago in storitve 1.382.309 
403 Plačila domačih obresti 12.400 
409 Rezerve 150.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 3.045.424 
410 Subvencije 79.482 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.244.515 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 265.989 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.455.438 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.487.628 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.487.628 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 204.900 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 151.900 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 53.000 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -1.269.249 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

6.110 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 6.110 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 6.110 

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

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 6.110 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 148.922 
50 ZADOLŽEVANJE 148.922 

500 Domače zadolževanje 148.922 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 242.000 

55 ODPLAČILA DOLGA 242.000 
550 Odplačila domačega dolga 242.000 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.356.217 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -93.078 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.269.249 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.358.990 

 
2. člen 

Spremi se 3. člen, ki glasi:  
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 

javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.  

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki so 
tudi odredbodajalci; odredbodajalec je lahko tudi od 
predsednika pooblaščena oseba.  Predsednik krajevne 
skupnosti je odgovoren, da se finančni načrt krajevne 
skupnosti uskladi s sprejetim proračunom, spremembami 

proračuna ali rebalansom občine v roku 45 dni od 
sprejetja.  
 

3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in glasi: 
Za kritje 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 za proračun leta 2019 
lahko zadolži do višine 148.922 € v obliki odobritve 
dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. 
Navedena zadolžitev je v skladu s 23. členom Zakona o 
financiranju občin, ki občinam za namen investicij 
dodeljuje brezobrestni povratni del sredstev, ki se ne 
všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz 
drugega odstavka 10. a člena ZFO-1. Občina Vojnik se 
bo zadolžila za projekt št. OB139-14-0014 Izgradnja vrtca 
Frankolovo, ki je planiran v Načrtu razvojnih  programov 
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za obdobje 2019-2022 in na proračunski postavki  
4030951.  
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0026/2018-29 
Datum:  12.9.2019 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 
 

 
OBČINA ŽETALE 

 
957. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin 

“Zveza Haloških občin” 
 
Na podlagi 86. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/2010, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1) so: 
Občinski svet Občine Cirkulane na podlagi 15. člena 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 32/17) na svoji 25. redni seji dne 25. 10. 2018 
in 5. redni seji dne 23. 5. 2019; Občinski svet Občine 
Majšperk na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 
50/17) na svoji 3. redni seji dne 23. 1. 2019 in 6. redni 
seji dne 15. 5. 2019; Občinski svet Občine Makole na 
podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 2/07, 45/14, 64/16) na svoji 4. redni 
seji dne 24. 4. 2019 in 1. dopisni seji dne 12. 8. 2019; 
Občinski svet Občine Podlehnik na podlagi 15. člena 
Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) na svoji 4. 
redni seji dne 25. 4. 2019 in na 5. redni seji dne 20. 6. 
2019; Občinski svet Občine Zavrč na podlagi 14. člena 
Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 22/11) na svoji 4. redni seji dne 10. 6. 2019; Občinski 
svet Občine Žetale na podlagi 15. člena Statuta Občine 
Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/17, 47/17) 
na svoji 3. redni seji dne 28. 3. 2019 in 4. redni seji dne 
17. 6. 2019 ter Občinski svet Občine Rogatec na podlagi 
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 
29/18) na svoji 5. redni seji dne 18. 6. 2019 sprejeli  
 

ODLOK 
O USTANOVITVI INTERESNE ZVEZE OBČIN “ZVEZA 

HALOŠKIH OBČIN” 
 
1. Vsebina odloka 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 
Cirkulane; Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 
Majšperk, Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole, 
Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik; Občina 
Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec; Občina Zavrč, 
Goričak 6, 2283 Zavrč in Občina Žetale, Žetale 4, 2287 
Žetale (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo 
interesno zvezo občin za skupno izvajanje občinskih 
nalog na področju spodbujanja razvoja turizma. 
(2) S tem odlokom je določeno ime interesne zveze 
občin, njen sedež, pridobitev statusa pravne osebe 
javnega prava, zastopanje zveze, naloge, pristojnosti, 
sestava, organizacija in način odločanja sveta zveze, 
zagotavljanje sredstev za delovanje in izvajanje nalog 

zveze, pridobitev lastnosti ustanoviteljice in izstop iz 
ustanoviteljstva, začetek delovanja in prenehanje, 
pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter 
načela urejanja medsebojnih premoženjskih in drugih 
razmerij. 
 
2. Statusne določbe 
 

2. člen 
(ime in sedež zveze občin) 

(1) Ime interesne zveze občin je: Zveza Haloških občin, 
Interesna zveza občin spodbujanje razvoja turizma. 
(2) Sedež zveze občin je v Majšperku. 
 

3. člen 
(status zveze občin) 

(1) Zveza Haloških občin (v nadaljnjem besedilu: zveza 
občin) je pravna oseba javnega prava. 
(2) Zveza občin pridobi lastnost pravne osebe javnega 
prava z ustanovitvijo. 
 

4. člen 
(zastopanje zveze občin) 

(1) Zvezo zastopa predsednica oziroma predsednik (v 
nadaljnjem besedilu: predsednik) upravnega odbora 
zveze občin. 
(2) Predsednik upravnega odbora zveze občin (v 
nadaljnjem besedilu: predsednik) lahko s pisnim 
pooblastilom pooblasti za zastopanje zveze samo 
podpredsednico oziroma podpredsednika ali drugo 
članico oziroma člana upravnega odbora zveze občin. 
 

5. člen 
(razpolaganje s premoženjem) 

(1) Zveza občin lahko v skladu z zakonom pridobiva in 
razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ki ga lahko 
pridobiva in z njim razpolaga občina.   
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zveza občin z vsem 
svojim premoženjem. 
(3) Občine ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti 
zveze občin subsidiarno. 
 
3. Pristojnosti in naloge zveze občin 
 

6. člen 
(pristojnosti zveze občin) 

(1) Zveza občin je pristojna za izvajanje upravni nalog in 
skupnih razvojnih in investicijskih programov na področju 
spodbujanja razvoja turizma.  
(2) Zveza občin opravlja naloge iz prejšnjega odstavka v 
skladu z zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi 
v celoti. 
 

7. člen 
(pristojnost za sprejem odlokov in drugih splošnih 

aktov) 
(1) Zveza občin je v skladu s prejšnjim členom pristojna 
za sprejetje odlokov in drugih splošnih aktov iz 
pristojnosti občin ustanoviteljic (v nadaljnjem besedilu: 
predpisi) na področju spodbujanja razvoja turizma. 
(2) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi 
občine, za katerih območje predpis velja in odloki ali 
drugi splošni akti občin, ki z uveljavitvijo predpisa zveze 
občin prenehajo veljati. 
(3) Predpisi zveze občin se objavijo v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 

8. člen 
(upravljanje s stvarnim premoženjem ustanoviteljic) 

Zveza občin upravlja s stvarnim premoženjem 
ustanoviteljic, ki jih le te, v skladu z določili zakona, ki 



Št. 43/20.9.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1510 
 

 

ureja stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, določijo za upravljavca premoženja. 
 

9. člen 
(strokovna služba) 

(1) Zveza občin ustanovi strokovno službo za opravljanje 
strokovno tehničnih, pospeševalnih, upravnih in drugih 
nalog za zvezo občin. 
(2) Odlok iz prejšnjega odstavka je odlok o ustanovitvi 
skupnega organa občinske uprave občin ustanoviteljic z 
vsebino, ki jo določa zakon, ki ureja organe skupne 
občinske uprave. 
(3) Strokovno službo zveze občin financirajo 
ustanoviteljice v skladu z merili, ki jih določa odlok o njeni 
ustanovitvi. 
(4) Zveza občin lahko za opravljanje posameznih 
upravnih nalog z odlokom podeli javno pooblastilo, če so 
izpolnjeni pogoji, ki jih za podelitev javnega pooblastila 
določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo. 
 

10. člen 
(naloge zveze občin) 

(1) Z dnem začetka delovanja zveze občin postanejo 
naloge, ki jih ustanoviteljice s tem odlokom prenašajo na 
zvezo občin, njene naloge.  
(2) Ustanoviteljice lahko z odlokom spremenijo in 
dopolnijo naloge zveze občin in določijo njeno krajevno 
pristojnost za te naloge. 
(3) Zveza občin opravlja svoje naloge v korist občanov 
ustanoviteljic. 
(4) Zveza občin ima glede nalog prenesenih v njeno 
pristojnost pooblastila in obveznosti, ki ga zakon daje 
občini, če s tem odlokom ni določeno drugače. 
 
4. Sestava, pristojnosti, način odločanja in 

organizacija sveta zveze občin 
 

11. člen 
(svet zveze občin) 

(1) Zveza občin ima svet, ki ga sestavljajo po ena 
predstavnica oziroma predstavnik (v nadaljnjem besedilu: 
predstavnik) vsake ustanoviteljice, ki ga njen občinski 
svet izvoli izmed svojih članic in članov.  
(2) Občinski sveti izvolijo predstavnike v prvi svet zveze 
občin v 30 dneh po njeni ustanovitvi, sicer pa na svoji prvi 
seji po rednih lokalnih volitvah.  
(3) Če članici oziroma članu sveta zveze občin (v 
nadaljnjem besedilu: član) preneha funkcija v občini, mu 
preneha funkcija tudi v svetu zveze občin (v nadaljnjem 
besedilu: svet zveze).  
 

12. člen 
(razrešitev člana sveta zveze občin) 

(1) Občinski svet ustanoviteljice lahko na predlog najmanj 
tretjine svojih članov razreši člana sveta zveze, ki ga je 
izvolil, če hkrati izvoli novega člana. 
(2) Razrešitev in imenovanje iz prejšnjega odstavka se 
lahko opravi na seji, na kateri občinski svet 
ustanoviteljice obravnava poročilo in zaključni račun 
zveze občin. 
 

13. člen 
(pristojnosti sveta zveze občin) 

(1) Svet zveze sprejema predpise, splošne akte in druge 
odločitve iz pristojnosti občinskih svetov ustanoviteljic v 
zadevah, ki so jih s tem odlokom prenesle v pristojnost 
zveze.  
(2) Svet zveze predlaga občinskim svetom ustanoviteljic 
v sprejem odločitve, za katere so pristojni in se nanašajo 
na naloge zveze občin. Če zagotavljanje nalog, ki so jih 
občine ustanoviteljice prenesle na zvezo, terja sprejem 

odločitve njihovih občinskih svetov, ali imajo naloge 
zveze pomemben vpliv na splošne akte, ki jih sprejemajo, 
morajo občinski sveti upoštevati predloge sveta zveze, 
sicer ta lahko predlaga začetek postopka prenehanja 
zveze občin. 
(3) Svet zveze sprejme program zveze občin za svoje 
mandatno obdobje, za vsako proračunsko leto pa letni 
program in finančni načrt. 
 

14. člen 
(predložitev predpisov in splošnih aktov zveze občin) 
(1) Predpise in splošne akte iz svoje pristojnosti ter 
programe in finančne načrte zveze občin predloži svet 
zveze v obravnavo in mnenje občinskim svetom 
ustanoviteljic. 
(2) Občinski sveti morajo predloge obravnavati in v 30 
dneh svetu zveze sporočiti mnenje, predloge in 
pripombe, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo. 
(3) Mnenja, predloge in pripombe iz prejšnjega odstavka 
mora svet zveze upoštevati, če pa to ni mogoče, mora 
občinskemu svetu pisno odgovoriti. 
 

15. člen 
(odločanje sveta zveze občin) 

(1) Svet zveze sprejema svoje odločitve na sejah. 
(2) Svet zveze lahko odloča, če je na seji navzoča večina 
članov. Svet zveze sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. Vsak član ima 
tolikšen delež glasov, kot ima ustanoviteljica, ki jo 
zastopa, prebivalcev v razmerju do števila prebivalcev 
vseh občin ustanoviteljic zveze občin. Število prebivalcev 
s stalnim prebivališčem v občini se ugotavlja pred vsako 
sejo sveta zveze na podlagi uradnih statističnih podatkov 
Statističnega urada Republike Slovenije. 
(3) Svet zveze sprejme poslovnik, s katerim uredi 
pripravo sej, sklicevanje in vodenje sej, javnost dela 
sveta zveze in druga vprašanja organizacije svojega 
dela. 
 

16. člen 
(poročanje sveta interesne zveze) 

(1) Svet zveze je dolžan poročati občinskim svetom 
ustanoviteljic najmanj enkrat letno in sicer ob obravnavi 
zaključnih računov proračunov ustanoviteljic, ko jim 
predloži letno poročilo zveze in njen zaključni račun. 
(2) Poročilo in zaključni račun iz prejšnjega odstavka se 
predloži pisno. Poročanje občinskemu svetu 
ustanoviteljice opravijo njeni člani v svetu zveze. 
 

17. člen 
(upravni odbor) 

(1) Svet zveze ima upravni odbor, ki ga sestavljajo 
župani ustanoviteljic. Pri sprejemanju odločitev 
upravnega odbora imajo župani enakovreden glas.  
(2) Upravni odbor imenuje izmed svojih članov 
predsednika in enega ali več podpredsednikov, ki jim 
lahko določi področje dela. 
(3) Predsednik upravnega odbora sklicuje seje 
upravnega odbora, jih vodi, podpisuje akte upravnega 
odbora in ga predstavlja.  
(4) Predsednik upravnega odbora sklicuje seje sveta 
zveze, jih vodi, podpisuje akte sveta zveze in predstavlja 
svet zveze. 
(5) Predsednik upravnega odbora je zastopnik zveze 
občin. 
(6) Če je predsednik odsoten ali zadržan, oziroma iz 
katerega drugega razloga ne more opravljati svojih nalog, 
ga nadomešča podpredsednik, oziroma eden izmed njih. 
Če tudi ta ne more opravljati nalog predsednika pa drug 
član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor.  
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18. člen 
(pristojnosti upravnega odbora) 

(1) Upravni odbor predlaga svetu zveze predpise in 
splošne akte iz pristojnosti zveze občin, program zveze 
občin, letne programe in finančne načrte, poročila, 
zaključni račun ter predloge drugih odločitev iz njegove 
pristojnosti. 
(2) Upravni odbor izvršuje odločitve sveta zveze. 
 

19. člen 
(izvrševanje pravic in obveznosti delodajalca) 

(1) Upravni odbor izvršuje pravice in obveznosti 
delodajalca za zaposlene v strokovni službi zveze občin, 
imenuje njenega direktorja ter usmerja in nadzoruje delo 
strokovne službe. 
(2) Upravni odbor lahko odloči, da bo posamezno nalogo 
za zvezo občin opravila občinska uprava ali več 
občinskih uprav ustanoviteljic na podlagi pogodbe. 
 

20. člen 
(smiselna uporaba predpisov) 

Za delovanje sveta zveze, upravnega odbora in izvajanje 
upravnih nalog ter neposredno sodelovanje občanov pri 
odločanju v zvezi se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja lokalno samoupravo, če ta odlok ne 
določa drugače. 
 
5. Premoženje in financiranje zveze občin 
 

21. člen 
(financiranje zveze občin) 

(1) Zveza občin se financira: 
• iz proračunov občin ustanoviteljic,  
• iz državnih sredstev sofinanciranja nalog občin, ki 

jih opravlja,  
• sredstev skladov, ki jih pridobiva na javnih natečajih 

v državi in Evropski uniji, 
• sredstev, ki jih pridobi s svojim poslovanjem in 

gospodarjenjem s svojim premoženjem. 
(2) Zveza občin se lahko zadolžuje in daje poroštva v 
obsegu, določenem z odloki ustanoviteljic, s katerimi te 
sprejmejo svoje proračune. 
(3) Ustanoviteljice dajejo zvezi občin poroštva za 
zadolževanje s poroštveno pogodbo, s katero določijo 
delež zadolžitve, ki se vračuna v največji možni obseg 
zadolževanja posamezne ustanoviteljice. 
(4) Za financiranje zveze občin in njeno finančno 
poslovanje se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
financiranje občin in zakona, ki ureja financiranje 
posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega 
proračuna ter predpisov, ki urejajo njihovo finančno 
poslovanje.  
 

22. člen 
(nadzor nad namensko in smotrno porabo finančnih 

sredstev) 
(1) Nadzor nad namensko in smotrno porabo finančnih 
sredstev zveze občin, nad razpolaganjem s 
premoženjem in njenim finančnim poslovanjem opravljajo 
nadzorni odbori ustanoviteljic. 
(2) Nadzorni odbori ustanoviteljic morajo pred 
predložitvijo občinskim svetom ustanoviteljic pregledati 
finančni načrt in zaključni račun zveze občin. 
(3) Za pregled in pripravo poročila sestavijo nadzorni 
odbori občin ustanoviteljic izmed svojih članov senat. 
(4) Za izvedbo nadzora se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja lokalno samoupravo. 
 
6. Pridobitev lastnosti ustanoviteljice in 

prenehanje ustanoviteljstva v zvezi občin  
 

23. člen 
(vključitev v zvezo občin) 

(1) Občine, ki so zainteresirane za skupno spodbujanje 
razvoja turizma, se lahko vključijo v zvezo občin. 
(2) Občina iz prejšnjega odstavka pridobi lastnost 
ustanoviteljice zveze občin, če s tem soglaša svet zveze 
občin in njen občinski svet sprejme odlok, s katerim 
občina vstopi v zvezo občin in sprejme veljavni akt o 
ustanovitvi zveze občin tako, da ne poseže v njegovo 
besedilo. 
(2) Občina prevzame pravice in obveznosti 
ustanoviteljice zveze občin, ko odlok iz prejšnjega 
odstavka, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
začne veljati. 
 

24. člen 
(izstop iz zveze občin) 

(1) Ustanoviteljica lahko izstopi iz zveze, če njen občinski 
svet ugotovi, da občina ni več zainteresirana za skupno 
spodbujanje razvoja turizma, in s sklepom seznani 
občinske svete vseh ustanoviteljic in svet zveze. 
(2) Občini iz prejšnjega odstavka preneha 
ustanoviteljstvo v zvezi občin, če na podlagi pisnega 
soglasja sveta zveze sprejme odlok, s katerim za 
območje občine razveljavi ta odlok. 
(3) Svet zveze s pisnim soglasjem iz prejšnjega odstavka 
vsem ustanoviteljicam zagotovi, da jim s prenehanjem 
ustanoviteljstva te občine ne bo nastala materialna 
škoda, ker so vse obveznosti te občine poravnane in so 
urejena druga razmerja med ustanoviteljicami.  
(4) Župan občine, ki ji je ustanoviteljstvo v zvezi občin 
prenehalo, objavi soglasje sveta zveze in odlok iz 
drugega odstavka tega člena v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
7. Začetek delovanja zveze in prenehanje 
 

25. člen 
(konstituiranje sveta in upravnega odbora zveze 

občin) 
(1) Ustanoviteljice najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi 
odloka o ustanovitvi zveze občin konstituirajo svet zveze 
občin, ki sprejme program in finančni načrt zveze občin.  
(2) Konstituira se upravni odbor sveta zveze in imenuje 
predsednika. 
(3) Predsednik upravnega odbora kot zastopnik zveze 
občin odpre transakcijski račun zveze občin in opravi 
druga dejanja, potrebna za poslovanje zveze občin. 
(4) Zveza občin začne delovati in poslovati, ko ji 
ustanoviteljice na podlagi finančnega načrta in sklenjenih 
pogodb nakažejo sredstva za začetek dela na njen 
transakcijski račun.  
 

26. člen 
(postopek prenehanja zveze občin) 

(1) Zveza občin je ustanovljena za nedoločen čas. 
(2) Vsaka od ustanoviteljic in svet zveze na lastno 
pobudo ali na predlog upravnega odbora lahko kadarkoli 
predlaga začetek postopka za prenehanje zveze občin. 
 

27. člen 
(poročilo o izvršitvi programa zveze občin) 

(1) Postopek za prenehanje zveze občin se začne s 
končnim poročilom o izvršitvi programa zveze občin, ki 
mora vsebovati popis in vrednost premoženja zveze 
občin, predlog razdelitve premoženja in prenosa pravic in 
obveznosti zveze na ustanoviteljice. 
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka predloži svet zveze 
občinskim svetom ustanoviteljic.  
(3) Na podlagi sklepov občinskih svetov, s katerimi je 
sprejeto poročilo iz prvega odstavka tega člena sprejme 
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svet zveze akt o prenehanju zveze občin, s katerim se 
uredijo premoženjsko pravna vprašanja zveze občin, 
pravice in obveznosti zveze občin do tretjih oseb in 
medsebojna premoženjskopravna vprašanja 
ustanoviteljic, in ga predloži občinskim svetom 
ustanoviteljic, ki akt potrdijo z odlokom. 

 
28. člen 

(predložitev odloka o prenehanju zveze občin) 
(1) Odlok o prenehanju zveze občin se predloži 
državnemu organu, pristojnemu za hrambo akta o 
ustanovitvi zveze občin, da razveljavi hrambo akta.  
(2) Lastnost pravne osebe javnega prava zveze občin 
preneha, ko župani ustanoviteljic objavijo izrek odločbe 
pristojnega organa iz prejšnjega odstavka in odlok o 
prenehanju zveze občin v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
8. Končna določba 
 

29. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 320-1/2019 
Datum: 15. 5. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 Dr. Darinka Fakin, županja 

 
Številka: 007-92/2018 
Datum: 23. 5. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 
Številka: 900-2/2019-15 
Datum: 12. 8. 2019 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
Številka: 033-4/2019 
Datum: 25. 4. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Mag. Sebastian Toplak, župan 

 
Številka: 900-4/2018-008 
Datum: 10. 6. 2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 

 
Številka: 032-9/2019 
Datum: 17. 6. 2019 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 
Številka: 0070-0005/2019-21 
Datum: 18. 6. 2019 
 

 Občina Rogatec 
 Martin Mikolič, župan 

 
 

 
 
 

958. Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen 
storitev občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja oskrbe s pitno vodo 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 54/17-uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Žetale, na svoji 5. redni 
seji, dne 16. 9 2019, na predlog župana sprejel, naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Sklep Občinskega sveta Občine Žetale, o sprejemu 
elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo, št. 032-07/2018 z dne 18.6.2019, ki je bil objavljen 
v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 29/19, se odpravi. 
 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-05/2018 
Datum: 17. 9. 2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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