
Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic 

in stavb /ZDOIONUS/ (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona lokalni samoupravi /ZLS/ 

(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 

14/15-ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 - uradno 

prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji dne 18. maja 

2017 sprejel naslednji 

 

ODLOK 

o spremembi meje območja naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja 

Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine 

Šmarje pri Jelšah 

 

1. člen 

Meja med območjem obstoječega naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in 

obstoječega naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec se spremeni tako, da se: 

- del obstoječega naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno, ki obsega zemljišča 

parc. št. 1309/9, 1311/5, 1309/10, 1309/11, 1311/11, 1311/3, 1311/16, 1044/11, 

1044/12, 1309/5, 1312/1, 1044/3, 1096/2 in 1309/6, vse k.o. 1137 Grobelno, in del 

parcele 1312/2, k.o. 1137 Grobelno (južno od črte med točko 1 (stičišče parc. št. 

1312/2, 1100/3, in 1097/3, vse k.o. 1137 Grobelno) in točko 2 (stičišče parc. št. 

1312/2 in 1099/1, oboje k.o. 1137, ter parc. št. 1584/6, k.o. 1205 Platinovec), odcepi 

in priključi h naselju Grobelno v k.o. 1205 Platinovec,  

- del obstoječega naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec, ki obsega zemljišča 

parc. št. 1583/1, 1583/3, 1583/4, 504/2, 504/3 in 504/4, vse k.o. 1205 Platinovec, pa 

se odcepi in priključi h naselju Grobelno - del v k.o. 1137 Grobelno. 

 

2. člen 

Meja območij Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah se spremeni tako, da poteka 

zvezno v delu, kjer se spreminja meja naselja po določbi 1. člena tega odloka. 

 

3. člen 

Spremembo meja območij naselja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Celje. 

Novo nastale meje območij so razvidne iz Elaborata za spremembo meje območja naselja 

Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter 

meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah št. 478-093/2015 z dne 20. 11. 

2016. 

 

4. člen 

Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke in stroški njihove namestitve bremenijo 

lastnike oz. upravnike stavb. 

 

Stroški pridobitve oz. 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 Šentjur in Občine Šmarje pri 

Jelšah. 

 

6. člen 

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

 

Številka: 478-093/2015 

Šentjur, 18. maj 2017 

 

 mag. Marko Diaci, 

župan 

 

 

 


