
OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

Številka: 031-0001/2018 
Datum:    9. 6. 2021 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 

ZADEVA: predlog Odloka o spremembi meje med naselji 
Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje 
Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi 
meje območja Občine Prebold in Občine Žalec  

PRAVNA PODLAGA: 20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in
13/17) in 27. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin
(UL RS, št. 47/06, 65/07–odl. US, 79/12–odl. US, 61/17–
ZAID in 7/18)

NAMEN: Vzpostaviti urejeno stanje podatkov o mejah občin v 
registru prostorskih enot. 

OCENA STANJA: Meja med Občino Žalec in Občino Prebold poteka po 
meji katastrskih območij in ne sledi dejanskemu stanju v 
prostoru. 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Dejansko stanje pozidave in rabe prostora narekuje 
sprejemanje medobčinskih aktov za določitev 
prostorsko izvedbenih pogojev gradnje glede na OPN in 
OPPN. Lastniki morajo pridobiti soglasje k posegom v 
prostor od obeh Občin, kjer občinska meja poteka čez 
njihove objekte.  

NAČELA IN CILJI: Odprava medobčinske priprave prostorskih aktov, 
upravljanje z gospodarsko javno infrastrukturo ter 
pomoč lastnikom, kjer občinska meja poteka čez njihove 
objekte. 

FINANČNE POSLEDICE: Odlok nima finančnih posledic. 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec 
Janko Kos 

POROČEVALEC: Predlog odloka bo obrazložil Sandi Semprimožnik, 
namestnik vodje Urada za premoženjske, pravne in 
splošne zadeve 

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog sklepa sta obravnavala odbor za finance, 
proračun in premoženje, stališče odbora bo podala 
predsednica odbora Zdenka Jan ter odbor za prostor in 
gospodarstvo, stališča odbora bo podal predsednik 
odbora, Karel Borovnik  



OBČINA ŽALEC 

ŽUPAN 

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

Številka: 031-0001/2018 
Datum:   9. 6. 2021 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽALEC 
ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE 
ODBORU ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 

ZADEVA:  predlog Odloka o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče 
pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini 
ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec 

V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta občine 
Žalec (Uradni list RS št. 92/13) posredujemo v obravnavo in sprejem predlog Odloka o 
spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in 
Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec. 

Predlog posredujemo z namenom, da ga občinski svet obravnava in sprejme. 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembi meje med naselji Latkova 
vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter 
spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec v predloženem besedilu.  



Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni 
list RS, št. 52/13 in 45/14) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 
23/17) sprejmeta Občinski svet Občine Prebold na ___ redni seji __. ______ 2021 in 
Občinski svet Občine Žalec na ___ redni seji __. ______ 2021 

O D L O K 
o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac,

Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini  
ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec 

1. člen

S tem odlokom se spremenijo meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, 
Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter meje območja Občine Prebold 
in Občine Žalec. 

2. člen

Meja med naseljema Latkova vas in Šempeter v Savinjski dolini se spremeni tako, da 
se območja prostorskih okolišev 164, 165 in 166 izločijo iz naselja Šempeter v Savinjski 
dolini in priključijo k naselju Latkova vas. 

Meja med naseljema Pongrac in Šešče pri Preboldu se spremeni tako, da se območje 
prostorskega okoliša 41 izloči iz naselja Šešče pri Preboldu in priključi k naselju Pongrac. 

Meja med naseljema Šempeter v Savinjski dolini in Šešče pri Preboldu se spremeni 
tako, da se območje prostorskega okoliša 40 izloči iz naselja Šešče pri Preboldu in 
priključi k naselju Šempeter v Savinjski dolini. 

Meja med naseljema Spodnje Roje in Šešče pri Preboldu se spremeni tako, da se 
območje prostorskega okoliša 39 izloči iz naselja Šešče pri Preboldu in priključi k naselju 
Spodnje Roje. 

3. člen

Geodetska uprava Republike Slovenije je dne 21.5.2021 izdala pozitivno mnenje k 
predlagani spremembi območij naselij Latkova vas in Šešče pri Preboldu (občina Prebold) 
ter naselij Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski dolini, Pongrac (občina Žalec), št. 35321-
133/2021-2552-3. 

Spremembo meje območij naselij in spremembo meje med občinama evidentira 
Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Velenje, Geodetska pisarna Žalec. 

Novo nastale meje so razvidne iz Elaborata določitve območja naselja - sprememba 
meje med naselji Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski dolini, Pongrac, Šešče pri Preboldu 
in Latkova vas z dne 21.5.2021, št. 35321-133/2021-2552-2. 

4. člen

Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in stroški njihove namestitve 
bremenijo lastnike hiš. Stroški pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali 
listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo posameznike, ki bodo imeli ali 
imajo prijavljeno stalno prebivališče na obravnavanem območju, ter pravne osebe 
zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež. 



5. člen 

 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta Občine Prebold in Občine 

Žalec. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
 
Št. 031-0001/2019 
Prebold, dne __. ________ 2021 

Župan  
Občine Prebold  
Vinko Debelak  

 
 
 
 
Št. 031-0001/2018 
Žalec, dne __. ________ 2021 

Župan  
Občine Žalec  
Janko Kos  

 



Obrazložitev: 

Občinskemu svetu posredujemo v obravnavo in sprejem predlog odloka o spremembi mej med 
naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini 
ter mej območja Občine Prebold in Občine Žalec. Predlog odloka je pripravljen na podlagi 
sklepov o spremembi meje, ki sta jih sprejela Občinski svet Občine Prebold in Občinski svet 
Občine Žalec. 

Pravni temelji za sprejem odloka so: 
- 7. člen Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb -
ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008), ki določa, da morajo sosednje občine izvesti
spremembo območja naselij ob občinski meji tako, da se del območja naselja ene občine izloči
in priključi območju naselja druge občine, sporazumno in istočasno urediti mejo občin.
Spremembo območij naselij uredijo udeležene občine z odloki v skladu s 17. členom zakona,
ki morajo biti sprejeti v enakem besedilu. 17. člen še določa, da morata biti meja in opis
območja naselja določena tako, da omogočata evidentiranje sprememb podatkov o območjih
naselij v registru prostorskih enot.
- 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) in 20. člena Statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17), kjer je določeno, da občinski svet sprejema
statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge akte občine ter sprejema mnenja o
vsebini zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo koristi občine.

Občina Prebold, zanjo župan, Vinko Debelak in Občina Žalec, zanjo župan Janko Kos sta na 
podlagi sprejetih sklepov obeh občinskih svetov o spremembi mej, sporazumno kot 
predlagateljici vložili predlog na GURS za ureditev meje med občinama, in sicer za spremembo 
območja naselij ob občinski meji obeh občin tako, da se del naselja Šempeter v Savinjski dolini 
(prostorski okoliši 164, 165, 166) priključi k naselju Latkova vas, del naselja Šešče pri Preboldu 
(prostorski okoliš 41) priključi k naselju Pongrac, del naselja Šešče pri Preboldu (prostorski 
okoliš 40) priključi k naselju Šempeter v Savinjski dolini ter del naselja Šešče pri Preboldu 
(prostorski okoliš 39) priključi k naselju Spodnje Roje (grafični prikaz v nadaljevanju). Na 
območjih prostorskih okolišev, ki so predmet sprememb, se nahaja en objekt s hišno številko 
Šešče pri Preboldu 70C, za katerega lastnik soglaša s spremembo. 

Na predlog je pridobljeno je pozitivno mnenje Geodetske uprave Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: GURS) št. 35321-133/2021-2552-3 z dne 21. 5. 2021 za spremembe mej med 
naselji Latkova vas in Šešče pri Preboldu (občina Prebold) ter naselij Spodnje Roje, Šempeter 
v Savinjski dolini, Pongrac (občina Žalec) ter izdelan elaborat za spremembo meje med naselji 
Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski dolini, Pongrac, Šešče pri Preboldu in Latkova vas št. 
35321-133/2021-2552-2 z dne 21. 5. 2021 z grafično prilogo, ki je podlaga za vnos sprememb 
po sprejetju odloka v register prostorskih enot. 



Sprememba med naseljema Šempeter v Savinjski dolini in Latkova vas

Stanje v Registru prostorskih enot: 

Predlog sprememb: PO 164 in165 se priključita naselju Latkova vas: 

84 

77 165 

164 

21 

22 

84 

77 165 

21 

22 

164 



Sprememba med naseljema Šempeter v Savinjski dolini in Latkova vas

Stanje v Registru prostorskih enot: 

Sprememba: PO 166 se priključi naselju Latkova vas 

166 

77 

10 

22 

166 

77 

10 

22 



Sprememba med naseljema Šešče pri Preboldu in Pongrac:

Stanje v Registru prostorskih enot: 

Sprememba: PO 41 se priključi naselju Pongrac

41 
23 

119 

41 
23 

119 



Sprememba med naseljema Šešče pri Preboldu in Šempeter v Savinjski dolini:

Stanje v Registru prostorskih enot: 

Predlog sprememb: prostorski okoliš 40 pripade območju občine Žalec: 

40 

23 

77 

40 

23 

77 



Sprememba med naseljema Šešče pri Preboldu in Spodnje Roje

Stanje v Registru prostorskih enot: 

Sprememba: PO 39 se priključi naselju Spodnje Roje:

39 

23 

69 

39 

23 

69 













Seznam obstoječih hišnih številk na območju spremembe naselij Spodnje Roje, Šempeter v Savinj. Dolini, Pongrac, Šešče pri Preboldu in Latkova vas 

STARO STANJE 

OB . .  UIMEINA_Jo: UL 10 UL UIME HSI HOIOBJDIOB UIMEINA 10 
Prebold 1 8 o 70 1 C 1 190 1 Zalec 1 29 

Po uradni izvedbi spremembe bo OBMOČNA GEODETSKA UPRAVA VELENJE, 
Geodetska pisarna Želec v skladu z veljavnimi pravili preštevilčila hišno številko 

Stran 1 od 1 

NOVO STANJE 

NA UIME ULJO UL=UIME 
eter v Savini. Dolini * 

_ ... .  --
--

HSIHO 
*
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