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OBČINA ŠENČUR 
Kranjska 11 

4208 Šenčur 
tel. 04 – 2519-100  fax. 2519-111 
e-mail:obcina@sencur.si 

url:www.sencur.si 

Številka: 032-2013/22 
Datum: 22.11.2013   

 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 

22. redne seje Občinskega sveta Občine Šenčur, ki je potekala v ČETRTEK, 21.11.2013, v 
sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska c. 2, Šenčur, s pričetkom ob 15.00 uri. 
 

 
PRISOTNI: Marija Dermastja, Simon Kuhar, Staša Pavlič, Ciril Kozjek, Mirjana Čemažar, 
                  Bojan Vidmar, Aleš P. Močnik, Jože Regina, Petar Potkonjak, Janko Golorej, 

                  Marjan Kristanc, Ivan Tičar, Mojca Megušar, Janez Sušnik in predsednik NO – 
                  Ciril Sitar 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Ivan Kern  
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš Štern, Igor Frelih   

 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Mirko Kozelj, tajnik občine Marija Cankar, Damjana Kastelic  

                               posl. sekr., strokovni sodelavec Aleš Puhar, strokovni sodelavec Anže 
                               Kavčič, računovodkinja Marija Trelc, strokovna sodelavka Vesna 
                               Bolka, novinar G-Glas – Simon Šubic, predstavnika GTV Kranj in 

                               novinarka R Kranj – Slavi Bučan     
 
               

DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta   
3. Informacija o tekočih aktivnostih v občini  
4. Predlog Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Šenčur (druga  

obravnava) 
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Šenčur za leto 2014 - prva obravnava  
6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur v letu 2014 - prva obravnava 

7. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur v letu 2013 – peta dopolnitev 
8. Predlog pravilnika za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti v občini 

Šenčur 

9. Informacija o nadaljevanju najemnega razmerja brez javnega razpisa z namenom 
preprečevanja socialnih stisk 

10. Soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske 

11. Pobude in vprašanja  
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12. Razno  

 
 

Ad.1 

 
Sejo je vodil župan Mirko Kozelj, ki je vse svetnike ter vse ostale navzoče lepo pozdravil in 
po ugotovitvi sklepčnosti članov sveta  (prisotnih 11 od 17) pričel z delom. 

 
Svetniki na predlagani dnevni red niso imeli pripomb, zato je župan v sprejem predlagal 
sledeč  

 
SKLEP:  
 

Sprejme se predlagani dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Šenčur.  
 
Pri glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.  

 
 

Ad.2 

 
Na zapisnik 21. redne seje svetniki niso imeli pripomb, zato je župan v potrditev predlagal 
sledeč  

 
SKLEP:  
 

Potrdi se zapisnik 21. redne seje občinskega sveta Občine Šenčur. 
 
Pri glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.  
 

 
Ad.3 

 

Župan je svetnikom posredoval Informacije o tekočih aktivnostih in povedal, da 
potekajo dela pri gradnji kanalizacijskih vodov na S delu občine. Uspešni smo bili pri razpisu 
iz kohezijskih skladov, saj smo že dobili sklep o dodelitvi sredstev. Ta sredstva so namenjena 

gradnji primarnega dela kanalizacije v S delu občine. Izvajalec je že položil vod od Srednje 
vasi do Luž, del voda od Luž do Olševka in del od Luž proti Visokem. 
Z gradnjo II. dela kanalizacije – sekundarni del še nismo pričeli. Čakamo sklep Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sredstev evropskega sklada. Po prejemu sklepa 
bomo sklenili pogodbo z izbranim izvajalcem.  
Izvajalec primarnega dela kanalizacije je Gorenjska gradbena družba iz Kranja, 

sekundarnega pa komunalno podjetje Kostak d.d iz Krškega.  
Zaključena so tudi dela pri obnovi in legalizaciji doma v Hotemažah. V teku je postopek za 
pridobitev uporabnega dovoljenja.  

V postopku je tudi izdelava sprememb OPN. Pristojno ministrstvo je podalo zahtevo za 
izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, kar pred sprejetjem osnovnega OPN ni bilo 
potrebno. Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati 

aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana 
območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. 
V zvezi z gradnjo krožišča v poslovno cono je župan povedal, da je v državnem proračunu 

črtana postavka gradnje cest v Sloveniji (tudi za tiste), ki so že na pol zgrajene. Z 
direktorjem Direkcije za ceste, g. Fickom, se dogovarjamo o postavitvi začasne verzije 
krožišča. 
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G. Sušnik: v letu 2009, ko smo potrjevali OPPN za poslovni objekt Cubis, sem predlagal tudi 

ureditev uvoza v poslovno cono Šenčur, sicer pa na krožišče čakamo že od leta 2005, ko se 
je cona intenzivno dograjevala. Podobno se dogaja tudi z nujno potrebno štiripasovnico.  
Župan bi za uresničitev takšnega projekta lahko pooblastil svojega podžupana ali svetnika, 

da sodelujeta v fazi izdelave dokumentov do same izgradnje krožišča. Tako pa se sedaj z 
varianto možne postavitve začasnega krožišča vračamo v čas pred dvema letoma.  
Direkcija mi je preprečila tudi protestni shod s počasno vožnjo na cesti Kranj-Brnik.  

Župan je odgovoril, da ima vsak pravico do svojega mišljenja. V projekt izgradnje krožišča 
smo vložili veliko časa in truda, zatikalo se je pri veliko točkah, zato je takšna miselnost 
skregana z dejanskim stanjem. 

  
Ad.4 

 

Predlog Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v občini Šenčur – druga obravnava je 
obrazložil strokovni sodelavec občine, g. Puhar.  
Povedal je, da je temeljna pravna podlaga za sprejem odloka v Zakonu o pravilih cestnega 

prometa, (Ur.l. RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13),  Zakonu o lokalni samoupravi ter v statutu 
Občine Šenčur. Področje cestnega prometa v Občini Šenčur do sedaj ni bilo urejeno z 
občinskim odlokom.  

Predlog Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v občini Šenčur – prva obravnava je 
bil obravnavan na 21.seji občinskega sveta, dne 18.09.2013.   

Besedilo predlaganega odlok je nespremenjeno glede na prvo obravnavo in usklajeno s strani 

Medobčinskega inšpektorata v Kranju. 

G. Puhar je povedal, da je Statutarno pravna komisija na besedilo druge obravnave 
posredovala naslednje predloge, ki so bili v večini upoštevani:  

 v uvodni preambuli se doda: pri Zakonu o lokalni samoupravi za 51/10 »84/10 - Odl. 

US« ter pri Zakonu o financiranju občin za 36/11 se doda: »104/12 ZIPRS 1314«; ni 
upoštevano 

 splošna pripomba: poenotenje ločil v celotnem odloku (velike začetnice Občina 
Šenčur…); upoštevano 

 2. člen, 1. točka: Zakon o pravnih pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: 
ZP(R)rCP) ter pri Zakonu o voznikih (v nadaljevanju: ZVoz(.)); upoštevano 

 2. člen, 2. točka: namesto »izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali krajevnih 

skupnosti« predlagamo: »Občine Šenčur«; upoštevano 
 2. člen, 4. točka: jasno opredeliti razliko med 4. in 11. Točko; brišemo 4 točko, 

upoštevano 
 3. člen, 3. točka: predlagamo, da se v alineji: «ureja promet pešcev in promet s 

kolesi, mopedi (in) ter vprežnih vozil«; upoštevano 
 10. člen, 3. točka: na koncu stavka predlagamo: »zbiranja in odvoza odpadkov.«; 

upoštevano 
 12. člen: v imenu člena je naveden polprikopnik, ki v spodnjem tekstu manjka; ni 

upoštevano 

 13. člen, 18. točka: »na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu 
tako, da je ovira vstop na delovišče….«; upoštevano 

 13. člen, 19. točka: »»na javni površini, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu 
tako, da je ovira vstop na prireditveni prostor….«; upoštevano 

 13. člen, 20. točka: predlagamo, da se stavek smiselno uredi; ni upoštevano 

 13. člen, 2. odstavek: pojasniti kdo krije stroške v točkah od 1. do 21., opredeljeno je 

samo za 22. točko; obrazloženo 
 13. člen, 3. odstavek: predlagamo, da se na koncu doda: »pred odstranitvijo vozila in 

da se pred prestavitvijo vozilo fotografira.«; obrazloženo 
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 15. člen: predlagamo, da se namesto 3 meseci uporabi 90 dni; zaradi štetja rokov je 

bolj primerno, da se določi 90 dnevni rok v skladu z ZUP-om; upoštevano 
 16. člen, 2. točka – smiselna ureditev stavka; pojasnilo 

 16. Člen, 3. Točka «…(nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščen(o)a gred na 
vozilo); upoštevano 

 18. člen, 2. točka predlagamo da se doda: »…najkasneje naslednji delovni dan po 
prevzemu vozila ali če se vozilo nahaja več kot mesec dni v hrambi in ni bilo 

prevzeto.« upoštevano 
 18. člen, predlagamo, da se namesto 3 meseci uporabi 90 dni; zaradi štetja rokov je 

bolj primerno, da se določi 90 dnevni rok v skladu z ZUP-om; upoštevano 

 24. člen, 3. točka: predlagamo, da se briše:« ali udeleženka«; upoštevano. 
 

Župan je predlog odloka-drugo branje dal v razpravo, v kateri je g. Puhar svetnikom pojasnil 
in odgovoril na posamezna vprašanja. 
G. Kuhar pa je posredoval še: 

- predlog k 2. členu, 6. točki, kjer je kot nadzorni organ pristojen za področje 
  nadzora ali urejanja cestnega prometa občinski redar, naj se doda še policija;  
- predlog k 16. členu, 5. točki, naj se kot način plačila doda tudi kartično plačilo; 

   
Po končani krajši razpravi je župan predlagal občinskemu svetu v sprejem sledeč  
 

SKLEP:  
 
Sprejme se Predlog Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v občini 
Šenčur – druga obravnava.  

 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.  Sklep je bil sprejet z 12 glasovi ZA 
in 2 glasoma PROTI.  

 
 

Ad.5 

 
Predlog Odloka o proračunu občine Šenčur za leto 2014-prvo branje je obrazložila 
strokovna sodelavka, ga. Marija Trelc.  

Obrazložila je, da je splošni del proračuna Občine Šenčur za leto 2014 pripravljen v skladu z 
določili Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF). Ta v svojem 10. členu določa, da 
splošni del proračuna sestavljajo: 

-  skupna bilanca prihodkov in odhodkov, 
-  račun finančnih terjatev in naložb in 
-  račun financiranja. 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo 
tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne 
prihodke. 

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere,  
investicijske odhodke in investicijske transfere. Iz predloga bilance prihodkov in odhodkov 
občine Šenčur je razvidno, da v letu 2014 načrtujemo 7.747.392 EUR prihodkov in 9.450.508 

EUR odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki je 1.703.116 EUR.  
 
Primerjava javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: JFP) in javnofinančnih odhodkov (v 

nadaljevanju: JFO) Občine Šenčur po letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa: 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

JFP 15.362.761,00 8.691.312,00 6.982.870,00 7.608.887,00 7.310.526,00 7.747.392,00 

JFO 10.384.171,00 6.422.387,00 7.868.362,00 9.106.449,00 8.626.667,00 9.450.508,00 
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Besedilo prvega branja proračuna je dal župan v razpravo, v kateri je pojasnil, da je 

prišlo v vmesnem času, od priprave osnutka do tekoče seje, do sprememb pri višini 
povprečnine in zagotavljanja sredstev občinam za sofinanciranje investicij. Povprečnina, ki 
pripada občinam v skladu z ZFO-1 znaša za proračunsko leto 2014 - 536 EU in za 

proračunsko leto 2015 – 525 EUR.  
V letu 2014 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 2% skupne 
primerne porabe občine, kar pomeni prepolovitev dosedanjega zneska (4% skupne primerne 
porabe občine), enako v letu 2015.  

V letu 2014 in 2015 se iz državnega proračuna ne zagotovi sredstev za sofinanciranje 
investicij tisti občini, ki zamuja z dinamiko črpanja odobrenih sredstev kohezijske politike za 
več kot šest mesecev in je iz tega razloga utemeljeno pričakovati, da projekta ne bo mogoče 

zaključiti do roka, določenega za dokončanje projekta.   
Namesto dosedanjega prihodka občin od zaračunavanja NUSZ, bo v bodoče občinam 
odmerjen del davka na nepremičnine na način, da se občinam za naslednja tri leta odstopi 

del prihodka od davka na način, da se vsaki posamezni občini zagotovi znesek, enak znesku, 
ki so ga občine odmerile za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2012, 
zmanjšanem za znesek prihodka občine v letu 2012 iz naslova pristojbine za vzdrževanje 

gozdnih cest.  
 

Svetniki so v razpravi posredovali naslednje pripombe in predloge:  
 Ga.Čemažar:  

- v proračunu za leto 2014 ni rezerviranih sredstev za nakup zemljišča za dom 

starostnikov. V obrazložitvah pa je na postavki »2013-Dom upokojencev Kranj« 
predvideno vlaganje sredstev v adaptacijo Doma upokojencev v Kranju. Obnova je 
namreč nujna za zagotovitev minimalnih standardov ter ureditev varovanih oddelkov v 

skladu z normativi. S tem naj bi bila zagotovljena enakovredna obravnava občanov 
občine Šenčur  kot občanov MO Kranj. Dajem pripombo in menim, da to ni ustrezen 
način reševanja tovrstne problematike.  

- pripomba na postavko 1411 - pospeševanje turizma ima premalo sredstev, razvoj 
turizma je v naši občini še kako potreben. 
Župan je v zvezi z izgradnjo doma starostnikov v Šenčurju pojasnil, da se glede na 

stanje na področju izgradnje domov v Sloveniji ugotavlja, da je prostih kapacitet vsak 
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dan več. Na Gorenjskem se z nezasedenostjo že soočata dva objekta in sicer v Kranjski 

gori in v Bohinju. Ljudje domove zapuščajo in najdejo druge ustrezne rešitve.  
Povedal je, da do izraza vse bolj prihaja program storitev nege in pomoči starostnikom na 
domu, v katerem se prepletata zdravstvena nega in socialna oskrba, dopolnjena z 

drugimi profesionalnimi dejavnostmi, z namenom, da starostniki lahko čim dlje ostanejo v 
njihovem domačem okolju ter se čim kasneje odločijo za odhod v institucionalno varstvo.  
Organizacija takšnega programa se oblikuje v okviru centrov za pomoč na domu, ki 

skušajo zagotoviti čim višjo kakovost življenja v starosti in vključenost starejših v socialno 
okolje ter preprečevanje njihove socialne izoliranosti. Vzporedno s socialno oskrbo in 
pomočjo na domu mora potekati tudi zdravstvena nega in pomoč, ki se uresničuje preko 

patronažne službe, osebnega oz. družinskega zdravnika ter drugih potrebnih 
zdravstveno-terapevtskih storitev. Pri nudenju storitev tako zdravstvene kot socialne 
pomoči na domu je pomembno zadovoljstvo uporabnikov teh storitev, tako v smislu 

izbora kot kakovosti teh storitev.  
Eden od razlogov za ne pristop k gradnji pa je gotovo tudi gradnja tovrstnega objekta v 
Cerkljah, ki bo imel 180 postelj.  

Župan je predlagal tudi, da postavka za vlaganje sredstev v Dom upokojencev Kranj 
ostane. Znesek bo v predlogu lahko tudi manjši, odvisno od kasnejših dogovorov. 
Zagotovo pa bo z sofinanciranjem zagotovljena pravica enakovredne obravnave naših 

občanov na prednostni listi.  
V zvezi s pripombo na višino sredstev na postavki 1411-pospeševanje turizma je ga. 
Trelc pojasnila, da se iz postavke planira izvedba prireditve ''Praznik krompirja'', 

dotacija društvu Godlarji za izvedbo pustne povorke, dotacija za izvedbo tradicionalnega 
Štefanovanja v Srednji vasi in dotacije za izvedbo drugih prireditev, ki promovirajo našo 
občino.  
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in 

ocenjena višina stroškov v letu 2013. 
 G. Kristanc: dajem pripombo na sofinanciranje projekta obnove Doma upokojencev v 

Kranju, saj ne vidim smiselnosti, da bomo vložili 100.000,00 EUR zato, da bodo naši 
občani obravnavni enakovredno kot občani MO Kranj. Kontrola pri tem ni mogoča. Dom 
»gradimo« že vse od nastanka občine. Imamo zemljo, nimamo pa investitorja in ne 

koncesije in v času recesije res ni primerno, da si za vrat obesimo tako težak stroškovni 
kamen. Stroški vzdrževanja tovrstnega objekta so resnično zelo visoki.  
Župan je povedal, da bi se brez tujega investitorja morali 100% zadolžiti. 

  
Ostala vprašanja so bila ustrezno pojasnjena in obrazložena, nato je župan v potrditev 
predlagal sledeč 

 
SKLEP:  
 

Sprejme se Predlog odloka o proračunu občine Šenčur za leto 2014 – prva 
obravnava, s priloženimi prilogami.  
 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. ZA je glasovalo 11 svetnikov. PROTI 

so glasovali 3 svetniki. SKLEP je bil sprejet.  
 
 

Ad.6 
 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčr za leto 2014 – prva obravnava je 

obrazložil strokovni sodelavec Občine, g. Kavčič.  
Povedal je , da se z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti 
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in evidence nepremičnega premoženja. Zakon velja za vse upravljavce in uporabnike 

stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti podrobneje 
ureja Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko 
izvedejo le, če je stvarno premoženje vključeno v letnem načrtu, ki pa se lahko med letom 
dopolnjuje. 

Zaradi dolgotrajnosti postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem se predvideva, da vso 
napovedano ravnanje ne bo v celoti realizirano v letu 2014 in se predvideva prenos ravnanja 
s stvarnim premoženjem v leto 2015. 

V skladu z zakonskimi določili je župan dolžan enkrat letno poročati svetu o realizaciji načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine. 
 

Ker ni bilo razprave je župan, glede na navedeno Občinskemu svetu Občine Šenčur, 
predlagal, da Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur v letu 2014 sprejme v 
predlagani vsebini, ki se glasi: 

 
SKLEP:  
 

Sprejme se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur v letu 2014 – 
prva obravnava.  
 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.  
 
 

Ad.7 

 
5. dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur v letu 2013 je 
obrazložil strokovni sodelavec Občine, g. Kavčič.  

Povedal je, da je Občinski svet  Občine Šenčur je z namenom in ciljem zagotavljanja in 
izpolnjevanja javnega interesa za leto 2013 sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Šenčur (v nadaljevanju načrt), ki je bil sprejet na 17. seji občinskega sveta, dne 

21.12.2012, na 18. seji občinskega sveta, dne 30.01.2013, 1. dopolnitev Načrta, na 19. seji 
občinskega sveta, dne 10.04.2013, 2. dopolnitev Načrta, na 20. seji občinskega sveta, dne 
19.06.2013, 3. dopolnitev Načrta in na 21. seji občinskega sveta, dne 18.09.2013, 4. 

dopolnitev Načrta. Od sprejetja načrta in dopolnitev načrta so se pojavile dodatne potrebe po 
pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem.  
 

V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, se 
lahko načrt med letom dopolnjuje z dopolnitvami, ki jih sprejme občinski svet. 
Cilj predlaganega gradiva je, da bo Občina Šenčur v letu 2013 z 5. dopolnitvijo načrta 

zasledovala javni interes urejanja zemljiškoknjižnih zadev.  
Postopek pridobivanja in razpolaganja za posamezno nepremičnino se lahko izvede le, če je 
nepremično premoženje vključeno v načrt. 

Ker ob pripravi načrta ni bilo mogoče predvideti premoženja za nakup oz. prodajo in zaradi 
okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, je občinska uprava pripravila predlog za 5. 
dopolnitev načrta. 

Pristojnost Občinskega sveta Občine Šenčur je, da v skladu s Statutom Občine Šenčur odloči 
o pridobitvi in razpolaganju z nepremičninami. Pregled premoženja, ki je predviden za 
pridobitev oz. prodajo je naveden v tabelaričnem pregledu 5. dopolnitve načrta. 

 
Svetniki o predlaganem besedilu niso razpravljali, zato je župan predlagal, da Občinski svet 
sprejme naslednji 
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SKLEP: 

 
Sprejme se 5. dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šenčur 
v letu 2013. 

 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.  
 

 
Ad.8 

 

Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti v občini Šenčur je 
obrazložila strokovna sodelavka občine, ga. Bolka.  
Povedala je, da je bil Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v občini Šenčur sprejet 

leta 2005. Naknadno sta bili sprejeti tudi dve spremembi in sicer leta 2007 in leta 2008.  
Odbor za kulturo je v letošnjem letu pristopil k pripravi nove razpisne dokumentacije 

za prijavo na javni razpis za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti v 

občini Šenčur.  
Nova razpisna dokumentacija sicer zahteva samo manjše popravke obstoječega 

pravilnika, ampak zaradi večje preglednosti (sprejeti sta bili že dve spremembi pravilnika) 

smo se odločili za sprejem novega pravilnika.  
 Največja vsebinska sprememba je v drugem odstavku 13. člena, ki govori o oddaji 
zaključnega poročila, ki naj bi ga sedaj društva in drugi izvajalci oddali do 31. oktobra 

tekočega leta. Manjši popravki so bili narejeni tudi v Pogojih, kriterijih in merilih, ki so priloga 
pravilnika in sicer smo v točki II. Programi in projekti dodali projekte in navedli več vrst 
prireditev, ki so organizacijsko različno zahtevne, kot tudi sodelovanje na omenjenih 
prireditvah in srečanjih z namenom, da bo potem tudi točkovanje in vrednotenje bolj realno 

in seveda skladno z razpisno dokumentacijo.  
Pravilnik je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, ki je podala sledeče predloge:  

 v uvodni preambuli se pred 77/07 doda:« 65/2007« in za 4/10 doda: »100/2011 Odl. 

US«; - ni upoštevano - spremembe (65/2007), ki so bile objavljene pred 
čistopisom se ne navaja v preambulah  

 splošna pripomba: poenotenje ločil v celotnem odloku (velike začetnice Občina 
Šenčur…); upoštevano 

 3. člen, prva alineja: brez: »da«; upoštevano  

 3. člen, druga alineja: predlagamo, da se briše del stavka za besedo »leto«, saj lahko 

pride do diskriminacije; ni upoštevano – popravek na besedilo, kjer se 
namesto besedice »oziroma« napiše »in« 

 3. člen, tretja alineja: predlagamo, da se za besedo dejavnosti doda: »v skladu z 

zakonom o društvih,«; upoštevano 
 4. člen, predlagamo, da se beseda »praviloma« odstrani, ker gre za izmuzljiv pojem 

predlagamo natančnejšo določitev; upoštevano 
 5. člen, predlagamo, da se namesto besede v prostor uporabi »v objekte«; 

upoštevano 
 6. člen, predlagamo črtanje besede »praviloma«; ni upoštevano 
 7. člen, prvi odstavek: za »….projektov in dejavnosti so« dodati: »kot priloga« in na 

koncu stavka: »…Občinski svet Občine Šenčur«; upoštevano 
 8. člen: za:«…predloge (in) ter občinski upravi….«; upoštevano 

 9. člen: zadnji stavek 10. člena prestaviti na konec tega člena; upoštevano 
 10. člen: predlagamo, da se peta alineja tega člena (pogoji, kriteriji in merila….) 

prestavi na konec tega člena kot samostojen stavek, saj jih ni potrebno uvrstiti v 
objavo javnega razpisa; ni upoštevano - ostane enako  

 15. člen, prvi odstavek: namesto besede:«opisanem« predlagamo: »določenim v 14. 
členu tega pravilnika«; upoštevano 
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 15. člen, tretji odstavek: namesto besede: »mora« predlagamo: »sme«; 

upoštevano 
 16. člen, prvi odstavek: ni potreben, ker je zapisano že v 7. členu; ni upoštevano- 

ostane, ker je izhodišče za financiranje in sofinanciranje 
 17. člen, prvi odstavek: za »v občini« dodati »Šenčur«; upoštevano 

 18. člen, prvi odstavek: na koncu dodati: »v Uradnem glasilu slovenskih občin.«; 
upoštevano 

 18. člen; drugi odstavek: ni potreben – upoštevano.  
 

Ga. Bolkova je pojasnila, da je bila večina predlogov upoštevana pri pripravi novega 

Pravilnika, pri posameznih alinejah pa je razlog nestrinjanja obrazložila.  
 

Svetniki o besedilu predloga niso razpravljali, zato je župan v potrditev predlagal sledeč  

 
SKLEP:  
 

Sprejme se Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov, projektov in dejavnosti 
v občini Šenčur. 
 

Pri glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.  
 
 

Ad.9 
 

Informacijo o sprejemu Sklepa o nadaljevanju najemnega razmerja brez javnega 

razpisa z namenom preprečevanja socialnih stisk je podala tajnica občine, ga. 
Cankarjeva.  
Povedala je, da smo prejeli vlogo občana o nadaljevanju najemnega razmerja za stanovanje 

z sestro, po njegovi odselitvi iz stanovanja.   
V nadaljevanju je pojasnila, da Določilo 109. člena Stanovanjskega zakona pravi, da mora 
lastnik najemnega stanovanja v primeru smrti najemnika skleniti najemno pogodbo z 

zakoncem najemnika ali osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti, oziroma z enim 
od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, 
imel v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. 
Nadalje 110. člen Stanovanjskega zakona določa, da mora lastnik stanovanja v primeru 

razveze zakonske zveze ali prenehanja zunajzakonske skupnosti skleniti najemno pogodbo z 
zakoncem, oziroma zunajzakonskim partnerjem, ki na podlagi medsebojnega sporazuma ali 
sodne odločbe ostane v stanovanju. 110a. člen Stanovanjskega zakona pa pravi, da mora 

lastnik neprofitnega stanovanja v primeru trajne izselitve najemnika zaradi nastanka nove 
družine ali ob preselitvi v drugo stanovanje zunaj kraja bivanja, zaradi odhoda v dom za 
starejše ali oskrbovano stanovanje skleniti najemno pogodbo z enim od ožjih družinskih 

članov najemnika, ki ob izselitvi najemnika prebiva v stanovanju, ima v njem prijavljeno 
stalno prebivališče in je naveden v najemni pogodbi, če uporabniki stanovanja izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. 

V praksi se srečujemo s primeri, ki so po vsebini podobni, vendar Stanovanjski zakon zanje 
ne predpisuje rešitev. Tako na primer Stanovanjski zakon ne predvideva prenosa najemnega 
razmerja med brati in sestrami, kar pomeni, da bi se morali v tem primeru iz stanovanja 

izseliti vsi, ne glede na to, da nimajo drugega stanovanja in kljub temu, da so imeli ob smrti 
očeta ali matere vsi otroci, to je bratje in sestre, enako pravico do sklenitve najemne 
pogodbe, vendar se je zaradi medsebojnega dogovora ali zaradi odločitve sodišča takrat 

najemna pogodba sklenila z enim izmed njih, preostali pa so v najemni pogodbi navedeni kot 
sostanovalci, s prijavljenim stalnim bivališčem v tem stanovanju. 
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Cilj predlaganega sklepa je preprečevanje socialnih stisk najemnikov oziroma njihovih 

sostanovalcev v primerih, ko ne gre za ožje družinske člane, pač pa za brate ali sestre, ki pa 
so iz zakona izvzeti in zagotovitev njihovega enakopravnega statusa. 
 

Pri reševanju obravnavanega primera se postavi vprašanje zakonitosti. Glede tega smo 
zasledili mnenji Varuha človekovih pravic in pristojnega ministrstva, ki sta bili izdani Mestni 
občini Ljubljana. Obe mnenji sta pritrdili predlagani rešitvi z obrazložitvijo, da zakon določa le 

minimum pravic na posameznem področju in da upoštevaje cilje Stanovanjskega zakona, 
kakor tudi Ustave RS in mednarodnih pravnih aktov glede preprečevanja socialnih stisk, 
širitev pravic ob pogoju zagotovitve enake obravnave posameznikov v podobnem položaju ni 

v nasprotju z zakonom. 
 
Predlagani sklep ne bo imel finančnih posledic. V primerih, ki jih določa sklep, bo prišlo do 

sklenitve nove najemne pogodbe, vendar pod enakimi finančnimi pogoji, kot so bili določeni 
v prejšnji najemni pogodbi, kar pomeni tudi nespremenjeno višino najemnine. 
 

Občinski svet Občine Šenčur sprejme informacijo o sprejemu Sklepa o nadaljevanju 
najemnega razmerja brez javnega razpisa z namenom preprečevanja socialnih stisk. 
 

 
Ad.10 

 
Tajnica občine ga. Cankarjeva je obrazložila, da je OZG predložil Spremembe in 

dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske in zaprosilo za posredovanje soglasja k 
Spremembam in dopolnitvam Statuta OZG.  
Povedala je, da je Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske na podlagi 38. člena Odloka 

o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Ur. l. RS, št. 101/4, 69/05 in 72/13) dne 
15.10.2013 sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta OZG. 
  

Na podlagi določil Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske so Sklep sveta 
zavoda z dne 15.10.2013, skupaj s Spremembami in dopolnitvami Statuta Osnovnega 
zdravstva Gorenjske, posredovali občinam ustanoviteljicam v soglasje. 

 
Svetniki o  dokumentu niso razpravljali, zato je župan občinskemu svetu v potrditev predlagal 
sledeč   

 
SKLEP: 

 

Občina Šenčur podaja soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta 
Osnovnega zdravstva Gorenjske, katere je sprejel svet zavoda OZG na 13. redni 
seji, dne 15.10.2013. 

 
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.  
 

 
 

Ad.11 

 
Svetniki so posredovali naslednje informacije, pobude in vprašanja:  
 
 ga. Pavlič: v športnem parku na Visokem je sanirana odpadna umetna trava, ki se je 

nahajala v neposredni bližini nogometnega igrišča. 
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Župan je pojasnil, da tovrstni odpadek spada med nevarne odpadke in je bil deponiran 

na ustrezno odlagalno mesto.  
 G. Perič Močnik:  

- pohvala občinski upravi za izpolnitev in realizacijo dveh pobud, ki jih je predlagala 
lista Mladi za občino Šenčur na pobudo občanov in sicer postavitev košev za pasje 
iztrebke ter ureditev poučne-sprehajalne poti okoli "Srjanskega hriba";  

- člani SPV smo zadovoljni z delom in odzivnostjo pri podanih pobudah SPV-ja, ki jih po 
večini na nas naslovijo občani občine. Mnenja smo, da bi se lahko kakšen "problem" 
rešil malo hitreje;  

- člane SPV zanima kako se odvija pobuda o namestitvi opozorilne table za "nevaren 
ovinek" na cesti Voklo-Trboje!? (prvi ovinek iz smeri Voklega-levi). 

 

Župan je posredoval informacijo o sprejetih sklepih na sestanku med MO Ljubljana in Vlado 
RS in povedal, da bi bilo prav, da pri črpanju evropskih in državnih sredstvih vlada zavzame 
enako stališče do vseh slovenskih občin. 
 

Svetnike je povabil na krajšo kulturno prireditev ob postavitvi božično-novoletnega drevesa 
(3.12.2013) in prevzem dveh defibrilatorjev za oživljanje (v Šenčurju in na Miljah).  
 

 
 
 

Svetnikom se je zahvalil za udeležbo in sodelovanje in sejo zaključil ob 17.30 uri.  
 
 

  
 
   

 
 

 

Zapisala:  
Damjana Kastelic l.r 

                       Župan:  

                             Mirko Kozelj l.r 
 


