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MINISTRSTVA

1765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem 
postopku

Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101., 102., 
124., 138., 152., 207., 266., 297. in 358. člena Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 
40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o izvajanju Zakona o davčnem postopku

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku 

(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 
32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14 in 39/15) se v prvem 
odstavku 23.a člena za 10. točko, na koncu katere se pika na-
domesti s podpičjem, doda nova 11. točka, ki se glasi:

»11. dobitkov od iger na srečo, ki se v skladu z 19. členom 
ZDoh-2 ne štejejo za dohodke po ZDoh-2.«.

2. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedilo »30. do 32. čle-

nom«« nadomesti z besedilom »30. in 31. členom«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davčni organ lahko dovoli obročno plačilo davčne 

obveznosti davčnemu zavezancu, če višina davčne obveznosti 
presega višino rednih mesečnih dohodkov davčnega zavezan-
ca in njegovih družinskih članov, ugotovljenih v skladu s 30. 
in 31. členom tega pravilnika.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »30. do 32. členom« nadomesti z besedilom 
»30. in 31. členom«.

3. člen
V prvem in drugem odstavku 37. člena se besedilo 

»30. do 32. členom« nadomesti z besedilom »30. in 31. členom«.

4. člen
Tretji odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šteje se, da davčni zavezanec izpolnjuje pogoje iz 

prvega in drugega odstavka tega člena, če je sodišče izdalo 
pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o preventivnem fi-
nančnem prestrukturiranju ali o potrjeni poenostavljeni prisilni 
poravnavi na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, 
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.«.

5. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in 

sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. IPP 007-280/2016
Ljubljana, dne 3. junija 2016
EVA 2016-1611-0060

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PRILOGA 15 
 

Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka v 
primeru hujše gospodarske škode  

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila. 
 

Podatki o davčnem zavezancu 
 
_____________________________________________ 
(Naziv) 
 
_____________________________________________ 
(Sedež: naselje, ulica, hišna številka) 
 
_____________________________________________ 
(Poštna številka, ime pošte) 
 
_____________________________________________ 
 (Davčna številka) 
 
_____________________________________________ 
(Telefonska številka) 
 

Podatki o pooblaščencu 
 
_____________________________________________ 
(Naziv/ime in priimek) 
 
_____________________________________________ 
(Sedež/naslov: naselje, ulica, hišna številka) 
 
_____________________________________________ 
 (Davčna številka) 
 
_____________________________________________ 
(Telefonska številka) 
 

Podatki o zahtevku 
 
Zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere 
nisem mogel vplivati, mi grozi hujša gospodarska škoda, odlog oziroma obročno plačilo davka pa bi mi 
preprečilo hujšo gospodarsko škodo, zato davčni organ prosim, naj mi davčno obveznost 
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o odloži za dobo ____ mesecev (največ 24); 
o dovoli obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24). 

 
Če davčni organ ne bi ugodil zgoraj navedenemu zahtevku, pa podrejeno predlagam(z oznako x označite 
eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o odlog za dobo ____ mesecev (največ 24); 
o obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24); 
o nič od zgoraj navedenega. 
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Zaradi izdanega pravnomočnega sklepa, s katerim je sodišče potrdilo sporazum o finančnem 
prestrukturiranju na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje, davčni organ prosim, da mi za davčno obveznost 

o dovoli obročno plačevanje v _____ mesečnih obrokih (največ 60). 

 

Podatki o davčni obveznosti 
 
Davčni organ prosim, naj mi odobri zahtevek za spodaj navedene davčne obveznosti 
(navedite vrsto in znesek davka, za katerega zahtevate odlog oziroma obročno plačilo in akt, iz katerega izvira davčna 
obveznost):  
 

Vrsta davka Znesek davka Odločba, obračun ali drug akt, iz katerega izvira 
davčna obveznost 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Podatki o opravljanju sezonske dejavnosti  
 
Izjavljam, da(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 

o opravljam sezonsko dejavnost v obdobju od _____________ do____________; 
(če opravljate sezonsko dejavnost, navedite tudi obdobje, v katerem jo opravljate) 

o ne opravljam sezonske dejavnosti. 

Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega 
plačila davka 

1. TRAJNEJŠA NELIKVIDNOST	
 
Trajnejšo nelikvidnost dokazujem z: 
 

1) bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, ki sta sestavljena 
(z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti): 
o na zadnji dan predpreteklega meseca pred vložitvijo vloge, 
o za zadnje poslovno leto; 

(samo v primeru, čebi bil na podlagi pravila, da se bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sestavita na 
zadnji dan predpreteklega meseca pred vložitvijo vloge, izkaz poslovnega izida sestavljen za obdobje, 
krajše od treh mesecev) 
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(Navedite podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.) 
 

2) izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih 
privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah ali hranilnicah v tujini za obdobje 
šestih mesecev pred vložitvijo vloge 
 

 
 
 
 
 
 

(Navedite podatke iz izpiska iz transakcijskega računa, ki ga imate prijavljenega v tujini.) 
 

3) izpiskom vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneskom in datumom 
zapadlosti 
 

4) drugimi dejstvi(navedite, če trajnejšo nelikvidnost dokazujete z drugimi dejstvi): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

2. IZGUBA SPOSOBNOSTI PRIDOBIVANJA PRIHODKOV IZ RAZLOGOV, NA 
KATERE DAVČNI ZAVEZANEC NI MOGEL VPLIVATI	
 
Kot davčni zavezanec sem izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz spodaj navedenih 
razlogov, na katere nisem mogel vplivati (z oznako x označite eno ali več spodaj navedenih možnosti): 

 začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave pri mojih ključnih poslovnih 
partnerjih;  

 ukrepi tuje države, na trgu katere ustvarjam prihodke, zaradi katerih bi prišlo do 
trajnejše nelikvidnosti;  

 dlje časa trajajoča nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni;  
 neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodb ključnih 

pogodbenih partnerjev, saj po sodni poti uveljavljam terjatve do pogodbenih partnerjev 
oziroma so taka dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, 
za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku;  

 Znesek (v EUR) 
Kapital   

Dolgoročna sredstva   

Kratkoročna sredstva   

Kratkoročne obveznosti   

Rezervacije   

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   

Dolgoročne obveznosti   

Zaloge   

Kratkoročne finančne obveznosti   

Kratkoročne poslovne obveznosti   

Celotni prihodki   

Celotni odhodki   

Celotni poslovni izid   

Amortizacija   

 Zneski (v EUR) za obdobje 6 mesecev 
pred vložitvijo vloge 

Prilivi    

Odlivi    

Denarna sredstva na dan vložitve vloge   
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 izredni in nepredvideni dogodki na trgih, kjer ustvarjam večino prihodkov;  
 naravne in druge nepredvidene nesreče; 
 drugo (navedite, če želite ta kriterij dokazovati z drugimi dejstvi): 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. ODLOG OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA BI OMOGOČILO 
PREPREČITEV HUJŠE GOSPODARSKE ŠKODE	
 
Odobritev odloga oziroma obročnega plačila davka bi mi omogočilo preprečitev hujše 
gospodarske škode, kar dokazujem s spodaj navedenimi pojasnili, poslovnimi strategijami in 
plani, sprejetimi poslovnimi odločitvami, predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi, 
pogodbami s poslovnimi partnerji, kreditnimi pogodbami ter z drugimi dokazili, katerih izvedba 
in finančni učinki se bodo pokazali v kasnejših obdobjih: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________ 

Dokazovanje upravičenosti do odloga oziroma obročnega plačila 
davka s sporazumom o finančnem prestrukturiranju 

Sodišče je izdalo pravnomočni sklep, s katerim je potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju 
na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno 
prenehanje (označite z oznako x; če označite »Da« in obstaja pravnomočni sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju, ste s tem izpolnili kriterije za odlog oz. obročno plačevanje davka, zato dokazovanje ostalih kriterijev v 
prejšnjem razdelku ni potrebno): 
 

o Da 
o Ne 

Dodatna pojasnila davčnega zavezanca 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
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Priloge 
 
Spodaj navedene priloge so sestavni del vloge(označite z x): 

 bilanca stanja; 
 izkaz poslovnega izida; 
 izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih 

sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge; 
 izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti; 
 predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja; 
 potrdilo o zdravstvenem stanju; 
 pravnomočen sklep sodišča o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju; 
 pooblastilo; 
 drugo (navedite, če prilagate druge priloge) __________________; 
 ni prilog. 

 
 
 
 
_______________________                                                        _________________________ 
Kraj in datum                                                                                 Žig in podpis 
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGE ZA ODLOG 
OZIROMA OBROČNO PLAČILO DAVKA V PRIMERU HUJŠE 
GOSPODARSKE ŠKODE 
 
 
Podatki o davčnem zavezancu 
 
Vpišejo se podatki o davčnem zavezancu. 
 
Vlogo za odlog oziroma obročno plačilo davka lahko vloži davčni zavezanec, ki je pravna oseba 
oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne 
osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, lahko vloži vlogo 
le za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. 
 
 
Podatki o pooblaščencu  
 
Podatki o pooblaščencu se vpišejo samo v primeru, če se vloga vlaga po pooblaščencu. V tem 
primeru je treba k vlogi priložiti tudi pooblastilo.  
 
 
Podatki o zahtevku 
 
Pri zahtevku davčni zavezanec označi primarni zahtevek, to je, ali zahteva odlog ali obročno plačilo 
davka.  
 
Označite lahko tudi podrejeni zahtevek, za primer, če davčni organ primarnemu zahtevku ne bi ugodil. 
Če uveljavljate zgolj primarni zahtevek, to ustrezno označite v polju pod oznako »nič od zgoraj 
navedenega«. 
 
 
Podatki o davčni obveznosti 
 
V prazna polja davčni zavezanec obvezno navede, za katere vrste davkov zahteva odlog oziroma 
obročno plačilo. Če želi, da davčni organ obravnava vlogo za vse neporavnane davčne obveznosti, pri 
vrsti davka navede »Vse neporavnane obveznosti«. V tem primeru bo davčni organ obravnaval 
davčne obveznosti po stanju na dan vložitve vloge, zato ni treba navesti podatka o znesku davka. V 
nasprotnem primeru je treba obvezno navesti podatek o znesku davka, za katerega zahtevate odlog 
oziroma obročno plačilo.  
 
Če davčni zavezanec zahteva, naj davčni organ odobri odlog oziroma obročno plačilo za davek v 
celotnem znesku, v polje pod znesek davka navede»Celoten znesek davka«. V tem primeru bo davčni 
organ obravnaval davek po stanju na dan vložitve vloge, zato ni trebanavesti tudi podatka o znesku 
davka. 
 
 
Podatki o opravljanju sezonske dejavnosti  
 
Če davčni zavezanec opravlja sezonsko dejavnost, mora to ustrezno označiti in navesti obdobje, v 
katerem opravlja sezonsko dejavnost (tj. dejavnost, ki je skoncentrirana v določenem obdobju 
poslovnega leta).   
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Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega 
plačila davka 
 
 
Za odobritev odloga oziroma obročnega plačevanja davka se zahteva izpolnjevanje naslednjih 
kriterijev: 

 grožnja hujše gospodarske škode; 
 odlog oziroma obročno plačilo davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. 

 
Šteje se, da davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je davčni zavezanec trajneje 
nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni imel vpliva. 
 
Trajnejša nelikvidnost 

 
Davčni zavezanec mora izkazati, da ni sposoben pravočasno izpolnjevati svojih zapadlih obveznosti. 
To lahko izkazuje s podatki iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izpiskov o prometu in stanju 
na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah za obdobje 
šestih mesecev pred vložitvijo vloge ali z drugimi dejstvi. Če davčni zavezanec ne oddaja letnih poročil 
v obliki, ki vsebuje navedene podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, teh podatkov v 
tabeli pod točko 1) ne navaja, temveč navede zgolj podatke iz transakcijskih računov v tabeli pod 
točko 2). 
 
Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida je treba obvezno priložiti kot prilogo k vlogi.  
 
Trajnejšo nelikvidnost lahko davčni zavezanec izkazuje z izpiski o prometu in stanju na transakcijskih 
računih. V tabelo se vpiše skupna višina prilivov in odlivov iz izpiskov iz transakcijskih računov 
davčnega zavezanca, ki jih ima prijavljene v tujini, in sicer za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo 
vloge, šteto od konca meseca pred mesecem, v katerem je bila vloga vložena. Prav tako se v tabelo 
vpiše višina denarnih sredstev pri bankah ali hranilnicah v tujini, in sicer po stanju na dan vložitve 
vloge. 
 
Izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih 
sredstvih pri bankah v tujini je treba obvezno priložiti kot prilogo k vlogi. 
 
Če se trajnejša nelikvidnost dokazuje z drugimi dejstvi, jih je treba navesti in zanje priložiti ustrezna 
dokazila. 
 
Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni 
mogel vplivati 
 
Kriterij izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katero zavezanec ni mogel vplivati, se dokazuje 
z naslednjimi okoliščinami:  

 začeti stečajni postopki ali postopki prisilne poravnave pri ključnih poslovnih partnerjih 
davčnega zavezanca;  

 ukrepi tuje države, na trgu katere ustvarjam prihodke, zaradi katerih bi prišlo do trajnejše 
nelikvidnosti;  

 dlje časa trajajoča nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni; 
 neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodb ključnih pogodbenih 

partnerjev, če se terjatve do pogodbenih partnerjev uveljavljajo po sodni poti, oziroma so taka 
dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan 
obtožni predlog v kazenskem postopku;  

 izredni in nepredvideni dogodki na trgih, kjer ustvarjam večino prihodkov;  
 naravne in druge nepredvidene nesreče; 
 druge okoliščine (pojasnite druge okoliščine). 

 
Navedene okoliščine davčni zavezanec ustrezno označi in zanje priloži ustrezna dokazila (na primer 
predlog za sodno izvršbo, potrdilo o zdravstvenem stanju, oceno škode kot posledice naravne nesreče 
itd.). 
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Grožnja hujše gospodarske škode 
 
Šteje se, da davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, če je davčni zavezanec trajneje 
nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati.  
 
Odlog oziroma obročno plačilo davka bi omogočilo preprečitev hujše gospodarske 
škode 
 
Dejstvo, da bo odlog oziroma obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske 
škode, je treba izkazati s pojasnili, poslovnimi strategijami in plani, sprejetimi poslovnimi odločitvami, 
predvidenimi finančnimi tokovi, pričakovanimi prilivi, pogodbami s poslovnimi partnerji, kreditnimi 
pogodbami ter z drugimi dokazili, katerih izvedba in finančni učinki se bodo pokazali v kasnejših 
obdobjih. 
 
Za dokazovanje tega kriterija davčni zavezanec v vlogi navede ustrezna pojasnila, v določenih 
primerih pa priloži tudi dokazila (na primer, če se navajajo sklenjene pogodbe, jih je treba priložiti k 
vlogi). 

Dokazovanje upravičenosti do odloga oziroma obročnega plačila 
davka s sporazumom o finančnem prestrukturiranju 
 
Če vam je sodišče izdalo pravnomočni sklep, s katerim je potrdilo sporazum o finančnem 
prestrukturiranju na podlagi določb zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje, to ustrezno označite. V tem primeru dokazovanje ostalih kriterijev 
iz razdelka »Dokazovanje kriterijev za dovolitev odloga oziroma obročnega plačila davka« ni potrebno, 
pri čemer je z vidika ekonomičnosti postopka priporočljivo, da pravnomočni sklep o potrditvi 
sporazuma  o finančnem prestrukturiranju priložite k vlogi.  
 
 
Dodatna pojasnila  
 
Na črte se vpišejo dodatna dejstva, ki so pomembna za odločanje. 
 
 
Priloge 
 
K vlogi je treba obvezno priložiti dokazila, na podlagi katerih davčni organ odloča o utemeljenosti 
zahtevka za odlog oziroma obročno plačilo davka.  
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1766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih 
javnih listin v osnovni šoli

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in 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 in 47/15) in 86. člena 
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin 

v osnovni šoli

1. člen
V Pravilniku o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni 

list RS, št. 44/08, 32/09, 88/13 in 32/16) se v celoti spremeni 
priloga z obrazci javnih listin iz 2. člena pravilnika.

Priloga z obrazci javnih listin je sestavni del tega pravil-
nika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-41/2016
Ljubljana, dne 25. maja 2016
EVA 2016-3330-0030

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje,
znanost in šport
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opisne ocene pri posameznih predmetih / valutazione descrittiva nelle singole materie

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

številka matičnega lista / numero del foglio matricolare  razred, oddelek / classe, sezione    šolsko leto / anno scolastico

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

Spričevalo Pagella
o končanem razredu osnovne šole annuale del la scuola elementare
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Napreduje v naslednji razred - ne napreduje. / Viene promossa-o alla classe successiva - non viene promossa-o.

evidenčna številka / numero dell’evidenza

razredničarka – razrednik / La-Il capoclasse ravnateljica – ravnatelj / La-Il preside

kraj in datum / luogo e data

opombe / note 

OŠ-SKRO-ita-16
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opisne ocene pri posameznih predmetih / szöveges értékelés tantárgyanként

ime in priimek / utó- és családi név

datum rojstva / születési ideje    kraj in država rojstva / születési helye és országa

številka matičnega lista / anyakönyvi lap száma  razred, oddelek / osztály, tagozat    šolsko leto / tanév

REPUBL IKA  SLOVENI JA
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG

ime in sedež šole  / az iskola neve és székhelye

Spričevalo Bizonyítvány
o končanem razredu osnovne šole az általános iskola befejezett  osztályáról
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Napreduje v naslednji razred - ne napreduje. / Felsőbb osztályba léphet - nem léphet. 

OŠ-SKRO-mad-16

evidenčna številka / nyilvántartási szám

razredničarka – razrednik / osztályfőnöknő – osztályfőnök ravnateljica – ravnatelj / igazgatónő – igazgató

kraj in datum / helység és dátum

opombe / megjegyzések
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Spričevalo
o končanem razredu osnovne šole

ime in sedež šole

ime in priimek

datum rojstva    kraj in država rojstva

REPUBL IKA  SLOVENI JA

Napreduje v naslednji razred - ne napreduje. 

številka matičnega lista   razred, oddelek     šolsko leto

opombe 

OŠ-SKRŠ-16

evidenčna številka

razredničarka - razrednik ravnateljica - ravnatelj

kraj in datum

slovenščina

matematika

......................................................

likovna umetnost

glasbena umetnost

družba

geografija

zgodovina 

domovinska in državljanska
kultura in etika

spoznavanje okolja

fizika

kemija

biologija

naravoslovje

naravoslovje in tehnika

tehnika in tehnologija

gospodinjstvo

šport

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

zakl jučne ocene pr i  posameznih predmet ih

raven kvalifikacije
SOK                         , EOK
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ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

številka matičnega lista / numero del foglio matricolare  razred, oddelek / classe, sezione    šolsko leto / anno scolastico

OŠ-SKRŠ-ita-16

evidenčna številka / numero dell’evidenza

razredničarka – razrednik / La capoclasse-Il capoclasse ravnateljica – ravnatelj / La-Il preside

kraj in datum / luogo e data

italijanščina kot materni jezik 
italiano come lingua materna
slovenščina kot drugi jezik 
sloveno come lingua seconda
matematika
matematica

.........................................................

.........................................................
likovna umetnost
arte figurativa
glasbena umetnost 
musica
družba 
società
geografija 
geografia
zgodovina
storia
domovinska in državljanska  
kultura in etika 
cultura civica, della cittadinanza ed etica  
spoznavanje okolja 
conoscenza dell’ambiente
fizika 
fisica 

kemija 
chimica
biologija 
biologia
naravoslovje 
scienze
naravoslovje in tehnika 
scienze e tecnica
tehnika in tehnologija 
tecnica e tecnologia
gospodinjstvo 
economia domestica
šport 
sport

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zakl jučne ocene pr i  posameznih predmet ih / vot i  f inal i  nel le s ingole mater ie

Spričevalo Pagella
o končanem razredu osnovne šole annuale del la scuola elementare

Napreduje v naslednji razred - ne napreduje. / Viene promossa-o alla classe successiva - non viene promossa-o.

opombe / note

raven kvalifikacije / Livello di qualifica
SOK/QSQ               , EOK/QEQ
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ime in sedež šole / az iskola neve és székhelye

ime in priimek / utó- és családi név

datum rojstva / születési ideje    kraj in država rojstva / születési helye és országa

REPUBL IKA  SLOVENI JA
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG

številka matičnega lista / anyakönyvi lap száma  razred, oddelek / osztály, tagozat   šolsko leto / tanév

OŠ-SKRŠ-mad-16

evidenčna številka / nyilvántartási szám

razredničarka – razrednik / osztályfőnöknő – osztályfőnök ravnateljica – ravnatelj / igazgatónő – igazgató

kraj in datum / helység és dátum

slovenščina
szlovén nyelv
madžarščina
magyar nyelv
matematika
matematika

.........................................................

.........................................................
likovna umetnost
képzőművészet
glasbena umetnost 
zeneművészet
družba 
társadalom
geografija 
földrajz
zgodovina
történelem
domovinska in državljanska kultura in etika 
hon- és állampolgári kultúra, valamint etika
spoznavanje okolja 
környezetismeret

fizika 
fizika

kemija 
kémia
biologija 
biológia
naravoslovje 
természettudomány
naravoslovje in tehnika 
természettudomány és technika
tehnika in tehnologija 
technika és technológia
gospodinjstvo 
háztartástan
šport 
sport

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zaključne ocene pri posameznih predmetih / év végi osztályzatok tantárgyanként 

Spričevalo Bizonyítvány
o končanem razredu osnovne šole az általános iskola befejezett osztályáról

Napreduje v naslednji razred - ne napreduje. / Felsőbb osztályba léphet - nem léphet.

opombe / megjegyzések

raven kvalifikacije / képesítési szint
SOK/SZKKR              , EOK/EKKR
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Zaključno spričevalo
osnovne šole

ime in sedež šole

ime in priimek

datum rojstva    kraj in država rojstva

REPUBL IKA  SLOVENI JA

Uspešno končala - končal 9. razred.         DA / NE

številka matičnega lista   razred, oddelek     šolsko leto

opombe 

OŠ-ZŠ-16

razredničarka - razrednik ravnateljica - ravnatelj

evidenčna številkakraj in datum

slovenščina

matematika

.........................................................

likovna umetnost

glasbena umetnost

geografija

zgodovina

fizika

kemija

biologija

šport

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zakl jučne ocene pr i  posameznih predmet ih

Osnovnošolsko obveznost je izpolnila - izpolnil v šolskem letu

raven kvalifikacije
SOK                         , EOK
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ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

številka matičnega lista / numero del foglio matricolare  razred, oddelek / classe, sezione    šolsko leto / anno scolastico

OŠ-ZŠ-ita-16

evidenčna številka / numero dell’evidenza

razredničarka – razrednik / La-Il capoclasse ravnateljica – ravnatelj / La-Il preside

kraj in datum / luogo e data

italijanščina kot materni jezik 
italiano come lingua materna
slovenščina kot drugi jezik 
sloveno come lingua seconda
matematika
matematica

.........................................................

.........................................................
likovna umetnost
arte figurativa
glasbena umetnost
musica
geografija 
geografia
zgodovina
storia

fizika 
fisica
kemija 
chimica
biologija 
biologia
šport 
sport

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zakl jučne ocene pr i  posameznih predmet ih / vot i  f inal i  nel le s ingole mater ie

Zaključno spričevalo  Attestazione finale
osnovne šole del  c ic lo di  scuola elementare

opombe / note 

Uspešno končala - končal 9. razred.         DA / NE

L'allieva-allievo ha superato la classe nona.         SI / NO

Osnovnošolsko obveznost je izpolnila – izpolnil v šolskem letu / Ha assolto l’obbligo scolastico elementare nell’anno scolastico

`

raven kvalifikacije / Livello di qualifica
SOK/QSQ               , EOK/QEQ
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ime in sedež šole / az iskola neve és székhelye

ime in priimek / utó- és családi név

datum rojstva / születési ideje    kraj in država rojstva / születési helye és országa

REPUBL IKA  SLOVENI JA
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG

številka matičnega lista / anyakönyvi lap száma  razred, oddelek / osztály, tagozat    šolsko leto / tanév

OŠ-ZŠ-mad-16

evidenčna številka / nyilvántartási szám

razredničarka – razrednik / osztályfőnöknő – osztályfőnök ravnateljica – ravnatelj / igazgatónő – igazgató

kraj in datum / helység és dátum

slovenščina 
szlovén nyelv 
madžarščina
magyar nyelv
matematika
matematika

.........................................................

.........................................................
likovna umetnost
képzőművészet
glasbena umetnost 
zeneművészet 
geografija 
földrajz 
zgodovina
történelem

fizika 
fizika
kemija 
kémia 
biologija 
biológia
šport 
sport 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zaključne ocene pri posameznih predmetih / év végi osztályzatok tantárgyanként 

opombe / megjegyzések

Zaključno spričevalo osnovne šole 
Általános iskolai  záróbizonyítvány

DZS-27098-VII-15-1,929 m

Uspešno končala - končal 9. razred.         DA / NE

Eredményesen befejezte a 9. osztályt.         IGEN / NEM

Osnovnošolsko obveznost je izpolnila - izpolnil v šolskem letu / Az általános iskolai kötelezettség teljesítésének tanéve

raven kvalifikacije / képesítési szint
SOK/SZKRR              , EOK/EKKR
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Potrdilo
o izpolnjeni  osnovnošolsk i  obveznos t i

ime in sedež šole 

ravnateljiica - ravnatelj 

številka matičnega lista 

razredničarka - razrednik 

evidenčna številka

 

osnovno šolo v času od   do  in izpolnila - izpolnil 

v šolskem letu  osnovnošolsko obveznost v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 

je  obiskovala -  obiskoval

REPUBL IKA  SLOVENI JA

ime in priimek

datum rojstva    kraj in država rojstva

kraj in datum

OŠ-PIOŠ-16



Stran 6080 / Št. 40 / 6. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Potrdilo  Attestato 

REPUBL IKA  SLOVENI JA

o izpolnjeni  osnovnošolsk i  obveznos t i  

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ravnateljiica - ravnatelj / La-Il preside

številka matičnega lista / numero del foglio matricolare

razredničarka - razrednik / La-Il capoclasse

evidenčna številka / numero dell’evidenza

osnovno šolo v času od   do  in izpolnila - izpolnil 

 

v šolskem letu  osnovnošolsko obveznost v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

je  obiskovala -  obiskoval  / ha f requentato

REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

OŠ-PIOŠ-ita-16

d i  assol ta scuola del l ’obbl igo

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

kraj in datum / luogo e data

    la scuola elementare nel periodo dal                            al                                 ed ha assolto

    nell’anno scolastico                         gli obblighi scolastici ai sensi della Legge sulla scuola elementare.
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Potrdilo  Igazolás 

REPUBL IKA  SLOVENI JA

o izpolnjeni 
osnovnošolsk i  obveznos t i  

ime in sedež šole / az iskola neve és székhelye

ravnateljica - ravnatelj / igazgatónő - igazgatórazredničarka - razrednik / osztályfőnöknő - osztályfőnök

je obiskovala -  obiskoval  / az ál talános iskolát

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG

OŠ-PIOŠ-mad-16

az ál talános iskolai 
kötelezet tség te l jes í téséről

ime in priimek / utó- és családi név

datum rojstva / születési ideje    kraj in država rojstva / születési helye és országa

osnovno šolo v času od   do  in 
 látogatta  -tól/-től  -ig, és 

izpolnila - izpolnil v šolskem letu  osnovnošolsko obveznost v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
általános iskolai kötelezettségét a/az                      tanévben teljesítette, összhangban Az általános iskoláról 

szóló törvénnyel.

številka matičnega lista / anyakönyvi lap számaevidenčna številka / nyilvántartási szám

kraj in datum / helység és dátum 



Stran 6082 / Št. 40 / 6. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Obvestilo o zaključnih ocenah
ob koncu pouka v šolskem le tu

ime in sedež šole

ime in priimek

datum rojstva    kraj in država rojstva

REPUBL IKA  SLOVENI JA

številka matičnega lista   razred, oddelek     šolsko leto

opombe 

 OŠ-OZO-16

evidenčna številka

razredničarka - razrednik ravnateljica - ravnatelj

kraj in datum

slovenščina

matematika

......................................................

likovna umetnost

glasbena umetnost

družba

geografija

zgodovina

domovinska in državljanska
kultura in etika

fizika

kemija

biologija

naravoslovje

naravoslovje in tehnika

tehnika in tehnologija

gospodinjstvo

šport

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

zakl jučne ocene pr i  posameznih predmet ih ob koncu pouka v šolskem le tu
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ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

številka matičnega lista / numero del foglio matricolare  razred, oddelek / classe, sezione    šolsko leto / anno scolastico

 OŠ-OZO-ita-16

evidenčna številka / numero dell’evidenza

razredničarka - razrednik / La-Il capoclasse ravnateljica - ravnatelj / La-Il preside

kraj in datum / luogo e data

Obvestilo o zaključnih ocenah Certificazione dei voti finali 
ob koncu pouka v šolskem letu  conseguiti al termine delle attività didattiche

opombe / note 

italijanščina kot materni jezik 
italiano come lingua materna
slovenščina kot drugi jezik 
sloveno come lingua seconda
matematika
matematica

.........................................................

.........................................................
likovna umetnost
arte figurativa
glasbena umetnost 
musica
družba 
società
geografija 
geografia
zgodovina
storia
domovinska in državljanska  
kultura in etika  
cultura civica, della cittadinanza ed etica 
fizika 
fisica

kemija 
chimica
biologija 
biologia
naravoslovje 
scienze
naravoslovje in tehnika 
scienze e tecnica
tehnika in tehnologija 
tecnica e tecnologia
gospodinjstvo 
economia domestica
šport
sport

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zaključne ocene pri posameznih predmetih ob koncu pouka v šolskem letu
voti finali nelle singole materie al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico
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ime in sedež šole / az iskola neve és székhelye

ime in priimek / utó- és családi név

datum rojstva / születési ideje    kraj in država rojstva / születési helye és országa

REPUBL IKA  SLOVENI JA
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG

številka matičnega lista / anyakönyvi lap száma  razred, oddelek / osztály, tagozat    šolsko leto / tanév

 OŠ-OZO-mad-16

evidenčna številka / nyilvántartási szám

razredničarka - razrednik / osztályfőnöknő - osztályfőnök ravnateljica - ravnatelj / igazgatónő - igazgató

kraj in datum / helység és dátum

Obvestilo o zaključnih ocenah  Értesítő az év végi osztályzatokról
ob koncu pouka v šolskem le tu a taní tás i  év végén

opombe / megjegyzések

slovenščina
szlovén nyelv
madžarščina
magyar nyelv
matematika
matematika

.........................................................

.........................................................
likovna umetnost
képzőművészet
glasbena umetnost 
zeneművészet
družba 
társadalom
geografija 
földrajz
zgodovina
történelem
domovinska in državljanska kultura in etika 
hon- és állampolgári kultúra, valamint etika

fizika
fizika

kemija 
kémia
biologija 
biológia
naravoslovje 
természettudomány
naravoslovje in tehnika 
természettudomány és technika
tehnika in tehnologija 
technika és technológia
gospodinjstvo 
háztartástan
šport 
sport

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

zaključne ocene pri posameznih predmetih ob koncu pouka v šolskem letu 
év végi osztályzatok tantárgyanként a tanítási év végén
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Izpis iz evidence

Ta izpis iz evidence šola izdaja kot nadomestno javno listino, ki je 
enakovredna naslednji izvirni javni listini:

ime in sedež izdajatelja

evidenčna številka izvirne javne listine

kraj in datum izdaje izvirne javne listine

kraj in datum

evidenčna številka

ravnateljica - ravnatelj

RE PU B L I K A  S LOV E N I JA

ime in sedež šole

ime in priimek

datum rojstva kraj in država rojstva

razred s programom osemletne - devetletne osnovne šole šolsko leto

OŠ-IE-16

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ocene pr i  posameznih predmet ih

splošni uspeh 

ime izvirne javne listine

Napreduje v naslednji razred - ne napreduje.

 

Osnovnošolsko obveznost je izpolnila - izpolnil  

v šolskem letu

SOK                         , EOK
raven kvalifikacije
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Izpis iz evidence Estratto dall’evidenza

Ta izpis iz evidence izda šola kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna nasled-
nji izvirni javni listini: / Il presente Estratto dall’evidenza viene rilasciato in qualità di 
copia conforme all’originale:

ime in sedež izdajatelja/ denominazione e sede dell’istituto

evidenčna številka izvirne javne listine / numero dell’evidenza dell’originale

kraj in datum izdaje izvirne javne listine  / luogo e data di rilascio dell’originale

kraj in datum / luogo e data

evidenčna številka / numero dell’evidenza

ravnateljica - ravnatelj / La-Il preside

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

razred s programom osemletne - devetletne osnovne šole / classe della scuola ottennale - novennale šolsko leto / anno scolastico

OŠ-IE-ita-16

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ocene pr i  posameznih predmet ih / vot i  nel le s ingole mater ie

splošni uspeh / profitto generale

ime izvirne javne listine / documento originale

          Napreduje v naslednji razred – ne napreduje. 
Viene promossa-o alla classe successiva – non viene promossa-o.

Osnovnošolsko obveznost je izpolnila - izpolnil 

v šolskem letu / Ha assolto l’obbligo scolastico 

elementare nell’anno scolastico

SOK/QSQ                , EOK/QEQ
raven kvalifikacije / Livello di qualifica
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Izpis iz evidence Estratto dall’evidenza

Ta izpis iz evidence izda šola kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna nasled-
nji izvirni javni listini: / Il presente Estratto dall’evidenza viene rilasciato in qualità di 
copia conforme all’originale:

ime in sedež izdajatelja/ denominazione e sede dell’istituto

evidenčna številka izvirne javne listine / numero dell’evidenza dell’originale

kraj in datum izdaje izvirne javne listine  / luogo e data di rilascio dell’originale

kraj in datum / luogo e data

evidenčna številka / numero dell’evidenza

ravnateljica - ravnatelj / La-Il preside

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita    kraj in država rojstva / luogo e stato di nascita

razred s programom osemletne - devetletne osnovne šole / classe della scuola ottennale - novennale šolsko leto / anno scolastico

OŠ-IE-ita-16

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ocene pr i  posameznih predmet ih / vot i  nel le s ingole mater ie

splošni uspeh / profitto generale

ime izvirne javne listine / documento originale

          Napreduje v naslednji razred – ne napreduje. 
Viene promossa-o alla classe successiva – non viene promossa-o.

Osnovnošolsko obveznost je izpolnila - izpolnil 

v šolskem letu / Ha assolto l’obbligo scolastico 

elementare nell’anno scolastico

SOK/QSQ                , EOK/QEQ
raven kvalifikacije / Livello di qualifica
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REPUBL IKA  SLOVENI JA

Kolesarska izkaznica

ime in priimek

datum rojstva

naslov prebivališča

ravnateljica - ravnatelj

osnovna šola

fotografija

kraj in datum

PRAVILNO OPREMLJENO KOLO MORA IMETI:
• zavori, ki delujeta neodvisno na prednje in zadnje kolo,
• spredaj luč bele barve za osvetljevanje ceste  
 (ponoči oziroma v pogojih slabe vidljivosti),
• zadaj rdečo luč in rdeč odsevnik,
• rumene odsevnike v pedalih,
• rumene bočne odsevnike,
• zvonec.

podpis starševkraj in datum

D OVO L J U J E M  VO Ž N J O  S  KO L E S O M  V  P R O M E T U .

Ve d n o  u p o r a b l j a j  ko l e s a r s ko  č e l a d o !

evidenčna številka

O
Š-

K
I-1

6



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 6. 6. 2016 / Stran 6089 

REPUBL IKA  SLOVENI JA
REPUBBL IC A D I  S LOVENIA

Kolesarska izkaznica  Patentino ciclistico
osnovna šola / scuola elementare

fotografija
foto

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita

naslov prebivališča / indirizzo

ravnateljica - ravnatelj / La-Il preside

kraj in datum / luogo e data

Ve d n o  u p o r a b l j a j  ko l e s a r s ko  č e l a d o !
Usa sempre il casco!

podpis staršev / firma dei genitorikraj in datum / luogo e data

PRAVILNO OPREMLJENO KOLO MORA IMETI:
LA DOTAZIONE DI UNA BICICLETTA DEVE COMPRENDERE:
• zavori, ki delujeta neodvisno na prednje in zadnje kolo / freni indipendenti alle due ruote,
• spredaj luč bele barve za osvetljevanje ceste (ponoči oziroma v pogojih, slabe vidljivosti) 
 fanalino anteriore a luce bianca (illuminazione notturna o in caso di scarsa visibilità  ),
• zadaj rdečo luč in rdeč odsevnik / fanalino posteriore a luce rossa con  
 catarifrangente rosso
• rumene odsevnike v pedalih / catarifrangenti gialli sui pedali
• rumene bočne odsevnike / catarifrangenti gialli laterali
• zvonec / campanello.

evidenčna številka / numero dell’evidenza

D OVO L J U J E M  VO Ž N J O  S  KO L E S O M  V  P R O M E T U .
Autorizzo mia\o figlia\o a condurre la bicicletta su strada.

O
Š-

K
I-i

ta
-1

6
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USTAVNO SODIŠČE
1767. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega 

sodišča št. VIII Ips 181/2014 z dne 13. 1. 
2015, sodbe Višjega delovnega in socialnega 
sodišča št. Pdp 112/2014 z dne 22. 5. 2014 
in sodbe Delovnega in socialnega sodišča 
v Ljubljani št. I Pd 1545/2012 z dne 21. 11. 2013

Številka: Up-219/15-18
Datum: 19. 5. 2016

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi Antona Romiha, Sevnica, ki ga zastopa Milena Marković, 
odvetnica v Ljubljani, na seji 19. maja 2016

o d l o č i l o:

Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 181/2014 z dne 
13. 1. 2015, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča 
št. Pdp 112/2014 z dne 22. 5. 2014 in sodba Delovnega in 
socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1545/2012 z dne 21. 11. 
2013 se razveljavijo in zadeva se vrne Delovnemu in socialne-
mu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je v ponovljenem sojenju zavrnilo 

tožbeni zahtevek pritožnika za plačilo odpravnine v znesku 
224.290,00 EUR. Ugotovilo je, da je nadzorni svet tožene 
stranke pritožnika kot predsednika uprave odpoklical zaradi 
grobih kršitev obveznosti. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo 
pritožnika zoper takšno odločitev. Vrhovno sodišče je zavrnilo 
njegovo revizijo. V obrazložitvi je navedlo, da ni bistveno, ali so 
bile kršitve, ki naj bi jih pritožnik storil, podrobno opisane v zapi-
sniku seje nadzornega sveta in v sklepu o odpoklicu. Zavrnilo je 
tudi očitke pritožnika v zvezi z neizvedbo dokaznih predlogov.

2. Zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbama 
obeh nižjih sodišč vlaga pritožnik ustavno pritožbo. Uveljavlja 
kršitve človekovih pravic iz 14., 22. in 23. člena Ustave. V 
ustavni pritožbi nasprotuje stališču Vrhovnega sodišča, po ka-
terem za odločitev o upravičenosti do odpravnine ni bistveno, 
ali so bile kršitve, ki jih je storil pritožnik, podrobneje opisane v 
zapisniku seje nadzornega sveta ali v sklepu o odpoklicu. Meni, 
da je takšno stališče arbitrarno in pomeni, da je bil pritožnik že 
od vsega začetka v neenakem položaju v primerjavi s toženo 
stranko. V zvezi s tem opozarja tudi na sklep Vrhovnega so-
dišča št. III Ips 195/2008 z dne 13. 9. 2011, iz katerega naj bi 
izhajalo, da se, če razlogi za odpoklic niso navedeni v sklepu o 
odpoklicu, šteje, da je bila uprava odpoklicana brez utemeljenih 
razlogov. Pritožnik tudi navaja, da mu v sodnem postopku ni 
bilo dovoljeno dokazovati, da očitanih grobih kršitev, zaradi 
katerih naj ne bi bil upravičen do odpravnine, ni storil. Obrazlo-
žitev Vrhovnega sodišča v zvezi s tem naj bi bila popolnoma 
nerazumljiva in protispisna. Kršitev 22. člena Ustave pritožnik 
uveljavlja tudi zato, ker naj bi sodišče v njegovi zadevi glede 
verodostojnosti listine, ki naj bi dokazovala njegovo sporno so-
lastništvo v drugi družbi, zavzelo drugačno stališče kot v sklepu 
Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2013 z dne 24. 2. 2014.

3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-219/15 z 
dne 28. 9. 2015 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu 
s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Vrhov-
no sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena 

ZUstS je ustavno pritožbo poslalo v odgovor toženi stranki iz 
delovnega spora (nasprotna udeleženka).

4. Nasprotna udeleženka v odgovoru na ustavno pritožbo 
navaja, da je pritožnikovo nasprotovanje stališču sodišč, po 
katerem zadošča, če je v sklepu o odpoklicu navedeno le, da 
gre za odpoklic zaradi hujših kršitev brez kakršnekoli konkre-
tizacije teh kršitev, zgolj očitek o zmotni uporabi materialnega 
prava, ki ne sega na ustavnopravno raven. Tudi sicer naj bi bili 
pritožnikovi razlogi zoper tako materialnopravno stališče vseh 
treh sodišč napačni. V zvezi z zavrnitvijo pritožnikovih dokaznih 
predlogov za dokazovanje navedb, da ni storil hujše kršitve, ki 
se nanaša na njegovo lastništvo v družbi Immo Invest Found 
AG v Liechensteinu (v nadaljevanju družba IIF), navaja, da je 
sodišče prve stopnje izvedlo več dokazov za ugotovitev potreb-
nih dejstev, druge pa je kot nepotrebne zavrnilo, kar pomeni, da 
se je do dokaznih predlogov opredelilo. Glede kršitve v zvezi z 
družbo IIF naj bi pritožnik zato neupravičeno menil, da ni nikjer 
pojasnjeno, zakaj sodišče ni dopustilo zaslišanja njega samega 
kot stranke ter priče A. O. v zvezi z eno izmed listin, ki naj bi ka-
zale pritožnikovo udeležbo v družbi IIF. Poleg tega naj pritožnik 
teh zaslišanj ne bi substancirano predlagal, saj naj bi v zvezi 
s tem navedel le pavšalni predlog zaslišanja, brez kakršnega 
koli dodatnega pojasnila. Nasprotna udeleženka navaja, da je 
sodišče svojo dokazno oceno o lastništvu pritožnika v družbi 
IIF utemeljilo na celi vrsti listinskih dokazov ter izpovedi priče, 
zaradi česar so bili ti dokazni predlogi nepotrebni, saj ugoto-
vljenega dejanskega stanja ne bi mogli spremeniti. Podobno 
neutemeljeno naj bi pritožnik predlagal zaslišanje prič v zvezi 
s primerom družb Urbana, pri čemer so bili ti dokazni predlogi 
prav tako nesubstancirani. Nasprotna udeleženka meni, da bi 
moral pritožnik zavrnitvi dokaznih predlogov ugovarjati v skladu 
z 286.b členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, 
št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v nadaljeva-
nju ZPP). V zvezi s postopkom pred sodiščem druge stopnje 
dodaja, da pritožnik v tem delu kršitev ustavnih pravic navaja le 
pavšalno in brez razumljivih pojasnil, zaradi česar se jih ne da 
preizkusiti. Meni, da se je sodišče druge stopnje opredelilo do 
vseh pritožbenih očitkov v zvezi z družbo IIF in o njih pravilno 
odločilo. Glede očitka pritožnika o protispisnosti ugotovitve Vr-
hovnega sodišča, da pritožnik solastništva družbe IIF ni izrecno 
zanikal, navaja, da je šlo zgolj za nepreciznost, kljub temu pa 
ni dvoma, da je revizijsko sodišče s svojo obrazložitvijo potrdilo 
pravilno in obrazloženo ugotovitev pritožbenega sodišča, da 
pritožniku pravica do izjave ne more biti kršena z zavrnitvijo 
predlaganih dokazov v zvezi z verodostojnostjo ene listine, če 
je sodišče dejansko stanje ugotovilo na podlagi številnih drugih 
in raznovrstnih dokazov. V zvezi s primerom Urbana navaja, da 
pritožnik niti v pritožbi niti v reviziji ni zatrjeval, da bi mu bile v 
primeru Urbana kršene kakršne koli pravice. Zato meni, da bi 
bilo treba ustavno pritožbo v tem delu zavreči, kar bi pomenilo, 
da je pritožniku dokazana ena od obeh grobih kršitev in že 
zato ni upravičen do odpravnine. Zato po mnenju nasprotne 
udeleženke ustavna pritožba v zvezi z družbo IIF ne more spre-
meniti odločitev sodišč, tudi če bi se ta vsebinsko presojala, 
kar pomeni, da pritožnik za ustavno pritožbo glede zatrjevanih 
kršitev v zvezi z družbo IIF nima pravnega interesa in je treba 
zavreči ustavno pritožbo v celoti. Glede drugačne presoje ve-
rodostojnosti listine, ki naj bi dokazovala sporno solastništvo 
pritožnika v drugi družbi v sklepu št. VIII Ips 133/2013, navaja, 
da dokazna ocena v določenem postopku ne vsebuje pravnega 
jamstva, da bo dokaz enako ocenjen v drugem postopku.

5. Ustavno sodišče je odgovor nasprotne udeleženke 
vročilo pritožniku, ki se je nanj odzval. V odgovoru vztraja pri 
navedbah v ustavni pritožbi in navaja, da je bil v neenakem 
položaju, saj niti pred vložitvijo tožbe in vse do konca prvega 
naroka sploh ni vedel, da je zagrešil res kakšno tako kršitev, ki 
pomeni grobo kršitev, in se ni mogel opredeliti do razloga za 
odpoklic. Poleg tega mu potem, ko je šele po koncu prvega 
naroka to izvedel, sodišče prve stopnje ni dovolilo dokazovati 
nasprotnega, saj njegovega zaslišanja in predlaganih dokazov 
za dokazovanje njegovih navedb, da hujših kršitev obveznosti, 
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ki bi predstavljale grobe kršitve, ni zagrešil, ni izvedlo, pri tem 
pa se do tega, zakaj je tako ravnalo, ni niti opredelilo, instančni 
sodišči pa sta tako odločitev brez ustrezne obrazložitve potrdili. 
Meni, da ni bil pošteno obravnavan, da mu ni bilo zagotovlje-
no enako varstvo pravic kot nasprotni stranki in da mu je bila 
preprečena možnost, da se izjavi o rezultatih dokazovanja ter 
sploh o celotnem procesnem gradivu, ki je vplivalo na odločitev 
sodišča, kar pomeni kratenje pravice do sodnega varstva. Gle-
de uveljavljanja kršitev človekovih pravic v zvezi z odločitvijo o 
njegovih dokaznih predlogih in obrazložitvijo te odločitve nava-
ja, da je iz pritožbe razvidno, da je zatrjeval, da se sodbe so-
dišča prve stopnje ne da preizkusiti, kar zadostuje, poleg tega 
pa je pritožbeno sodišče na zatrjevano kršitev dolžno paziti po 
uradni dolžnosti. Tudi sicer naj bi odločilne kršitve človekovih 
pravic zatrjeval ves čas postopka, še posebej v pritožbi in revi-
ziji. Posebej poudarja, da mu je bila kršena pravica iz 22. člena 
Ustave tudi zato, ker je sodišče glede verodostojnosti listine, ki 
naj bi jo podpisal A. O. in naj bi dokazovala njegovo solastništvo 
v družbi IIF, zavzelo stališče, ki je v nasprotju z ugotovitvami v 
sklepu Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2013, ki je bil sprejet 
le dober mesec kasneje.

B.
6. Pritožnik med drugim zatrjuje, da mu v sodnem po-

stopku ni bilo dovoljeno dokazovati, da očitanih grobih kršitev, 
zaradi katerih ni upravičen do odpravnine, ni storil, saj je 
sodišče prve stopnje vse njegove dokazne predloge v zvezi z 
dokazovanjem teh dejstev brez obrazložitve zavrnilo, sodišče 
druge stopnje in Vrhovno sodišče pa te kršitve nista odpravili. S 
takim postopanjem sodišč naj bi mu bila kršena pravica do ena-
kopravne obravnave in pravica do izjave iz 22. člena Ustave.

7. Izpodbijane odločitve sodišč temeljijo na ugotovitvi, 
da je nadzorni svet tožene stranke pritožnika kot predsednika 
uprave odpoklical zaradi dveh grobih kršitev delovnih obve-
znosti, in sicer zaradi kršitve obveznosti, ki se nanaša na po-
slovanje z družbo I. V. S., ki je bila v 100-odstotni lasti družbe 
IIF, in zaradi kršitve obveznosti, ki se nanaša na poslovanje 
z družbama Urbana. Ustavno sodišče je vpogledalo v sodni 
spis, v katerem so bile izdane izpodbijane sodbe. Iz revizije 
pritožnika je razvidno, da je glede neutemeljene in neobra-
zložene zavrnitve vseh njegovih dokaznih predlogov v zvezi z 
dokazovanjem grobih kršitev, ki naj bi jih storil kot predsednik 
uprave tožene stranke, v reviziji uveljavljal le kršitev te pravice v 
zvezi z ugotavljanjem njegovega (so)lastništva v družbi IIF. Ker 
pritožnik v reviziji vsebinsko ni uveljavljal kršitve te človekove 
pravice tudi v zvezi z dokazovanjem grobih kršitev obveznosti 
pri poslovanju z družbama Urbana, ki jih prav tako zatrjuje v 
ustavni pritožbi, Ustavno sodišče njegovih navedb v tem delu 
ni moglo upoštevati (materialno neizčrpanje). Glede na nave-
deno je presojalo le navedbe glede kršitve pravice iz 22. člena 
Ustave v zvezi z neobrazloženo zavrnitvijo dokaznih predlogov 
za dokazovanje grobih kršitev poslovanja, ki se nanašajo na 
družbo I. V. S. oziroma družbo IIF.

8. Pravica stranke, da sodeluje v dokaznem postopku, 
predlaga dokaze ter se izreče o dokaznih predlogih nasprotne 
stranke, je eden izmed elementov pravice do izjave v postopku, 
ki je vsebovana v 22. členu Ustave. Za sodišče iz te ustavne 
pravice izhaja obveznost, da dokazne predloge strank pretehta 
in predlagane dokaze, če se nanašajo na dejstva, ki so v sporu 
pravno relevantna, izvede. Sodišče pa ni dolžno slediti doka-
znim predlogom strank, če oceni, da izvedba predlaganega 
dokaza na odločitev sodišča ne bi mogla vplivati. Zavrnitev 
dokaznega predloga stranke mora sodišče ustrezno obrazložiti 
(odločba Ustavnega sodišča št. Up-77/01 z dne 4. 3. 2004, 
Uradni list RS, št. 33/04, in OdlUS XIII, 45).

9. Za presojo v tej zadevi je bistveno vprašanje, ali je 
bila pritožniku z domnevno neobrazloženo zavrnitvijo vseh 
njegovih dokaznih predlogov, ki so se nanašali na dokazo-
vanje pravno pomembnega dejstva (so)lastništva pritožnika 
v družbi IIF, kršena pravica do enakega varstva pravic iz 
22. člena Ustave.

10. Ustavno sodišče je na podlagi vpogleda v sodni spis 
ugotovilo, da je pritožnik s pripravljalno vlogo z dne 30. 1. 2013 
predlagal izvedbo dokazov v zvezi z ugotavljanjem njegovega 
(so)lastništva v družbi IIF, in sicer zaslišanje pritožnika, zasli-
šanje prič A. O., B. Š. in A. P., pridobitev listinske dokumen-
tacije od tožene stranke in vpogled v zapisnik sodnega spisa 
I Pd 949/2011 glede izjave priče A. O. z dne 25. 2. 2012, drugi 
pripravljalni vlogi pa je priložil kot dokaz poročilo Policijske po-
staje Ljubljana Center z dne 30. 1. 2013. Sodišče prve stopnje 
pritožnikovih predlaganih dokazov ni izvedlo, temveč je izvedlo 
le nekatere dokaze, ki jih je predlagala tožena stranka. Na 
zadnjem naroku dne 21. 11. 2013 je sprejelo sklep, da se drugi 
dokazni predlogi zavrnejo kot nepotrebni. Za svojo odločitev ni 
navedlo razlogov niti na naroku niti v obrazložitvi sodbe.

11. V pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje je prito-
žnik navajal, da je sodišče na podlagi listine, ki sta jo podpisala 
z A. O. in oseba z dolžnostjo skrbnega ravnanja, ugotovilo, 
da je pritožnik solastnik družbe IIF. Pri tem se ni opredelilo do 
navedb in dokaznih predlogov pritožnika o spornem izvoru in 
vsebini te listine. Pritožnik je navedel tudi, da je v zvezi s to 
listino trdil, da mu je nepoznana, da mu ni poznan njen izvor in 
da listina ne odraža dejanskega stanja. V okviru pritožbenega 
očitka zmotne ugotovitve dejanskega stanja je navajal, da so-
dišče ni podalo razlogov, zakaj je v ponovljenem postopku do-
pustilo izvedbo dokaza z listino in ji poklonilo polno vero, kljub 
temu, da je pritožnik navajal tehtne razloge in predložil dokaze 
o neverodostojnosti listine. Sodišču prve stopnje je očital, da 
ni pojasnilo, zakaj ni sledilo predlogu pritožnika, naj pozove 
toženo stranko, da izkaže, da gre za zakonito listino. Dokazno 
oceno o udeležbi pritožnika v družbi IIF je sodišče sprejelo, 
ne da bi o tem zaslišalo pritožnika in pričo A. O.. Glede na to 
naj bi bila po pritožbenih navedbah pritožnika dokazna ocena 
pomanjkljiva, saj naj bi temeljila na listini spornega izvora in 
sporne vsebine.

12. Sodišče druge stopnje je pritožniku pojasnilo, da so-
dišče prve stopnje udeležbe pritožnika v družbi IIF ni utemeljilo 
le z listino o izjavi A. O. (listina B10), temveč tudi s pričevanjem 
priče L. P. in s prilogama B63 oziroma B64, pri čemer ne gre 
prezreti dejstva, da pritožnik vsebine teh listin ni niti izrecno 
prerekal niti ni v zvezi s tem predlagal ustreznih dokazov, s 
katerimi bi lahko izpodbijal resničnost v teh listinah navedenih 
dejstev. Glede na to je po presoji pritožbenega sodišča sodišče 
prve stopnje svojo ugotovitev o udeležbi utemeljeno oprlo na 
izpovedbo L. P. ter na prilogi B63 in B64, ne glede na pritožni-
kov dvom o verodostojnosti listine B10 oziroma o zakonitem ali 
nezakonitem načinu pridobitve te listine (17. točka obrazložitve 
sodbe sodišča druge stopnje).

13. V reviziji je pritožnik očitke o kršitvah v zvezi z doka-
znim postopkom uveljavljal v okviru očitkov o bistvenih kršitvah 
postopka, pri čemer se je izrecno skliceval na kršitev po 8. točki 
339. člena ZPP. Navedel je, da mu v postopku ni bila dana 
možnost, da izpove o tem, ali ima lastniški delež v družbi IIF, 
tudi druge njegove dokazne predloge pa je sodišče zavrnilo kot 
nepotrebne oziroma se do njih ni opredelilo.

14. Vrhovno sodišče je v zvezi s temi očitki navedlo, da 
je sodišče nekatere dokazne predloge, ki za odločitev v zadevi 
niso bili bistveni, utemeljeno zavrnilo, tudi sicer pa tožnik sola-
stništva v družbi IIF ni izrecno zanikal, do očitanih kršitev pa se 
je ustrezno opredelilo že tudi pritožbeno sodišče.

15. Kot je bilo že povedano, je sodišče prve stopnje 
na naroku 21. 11. 2013 sprejelo sklep, da se vsi pritožnikovi 
dokazni predlogi zavrnejo kot nepotrebni. Za svojo odločitev 
ni navedlo razlogov niti na naroku niti v obrazložitvi sodbe. 
Sodišče sicer ni dolžno izvesti vseh dokazov, ki jih predlaga 
stranka. Če sodišče razumno in obrazloženo oceni, da nekateri 
predlagani dokazi oziroma dejstva, ki naj se z njimi ugotovijo, 
za odločitev v sporu niso odločilni ali da je neko dejstvo že 
dokazano, nadaljnjih dokazov ni dolžno izvajati. Vendar mora 
sodišče v sklepu, s katerim zavrne izvedbo dokaza, navesti, 
zakaj je predlagani dokaz zavrnilo (drugi odstavek 287. člena 
ZPP). Če tega ne stori v samem sklepu, je dolžno razloge za 
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zavrnitev predlaganega dokaza pojasniti v končni odločbi.1 V 
obravnavani zadevi sodišče prve stopnje ni ravnalo v skladu 
z navedenimi zahtevami. Niti v sklepu, s katerim je zavrnilo 
pritožnikove dokazne predloge, niti v sodbi ni obrazložilo, zakaj 
je štelo, da so dokazi, ki jih je predlagal pritožnik, nepotrebni.

16. Sodišče druge stopnje se je do pritožnikovega očitka 
o neobrazloženi zavrnitvi njegovih dokaznih predlogov sicer 
opredelilo, vendar na način, da je s svojo obrazložitvijo tudi 
samo kršilo pravico pritožnika iz 22. člena Ustave, iz katere 
izhaja tudi prepoved t. i. vnaprejšnje dokazne ocene (sklep 
Ustavnega sodišča št. Up-420/00 z dne 21. 5. 2002). Vnaprej-
šnja zavrnitev dokaza o bistvenem dejstvu, ki je bil jasno pre-
dlagan in ki bi, če bi uspel, lahko pomenil uspeh v sporu, prav 
tako pomeni kršitev pravice do enakega varstva pravic oziroma 
do poštenega sojenja. Obrazložitev zavrnitve dokaznih predlo-
gov z navedbo, da ugotovitev o udeležbi pritožnika v družbi IIF 
temelji (tudi) na izpovedbi L. P. ter na prilogah B63 in B64, ne 
samo na sporni listini B10, pomeni vnaprejšnjo dokazno oceno, 
saj bi moralo sodišče (šele) po izvedbi dokazov, ki jih je v zvezi 
s tem, da ni solastnik družbe IIF, predlagal pritožnik, oceniti, ali 
verjame na primer pritožniku in A. O. ali pa L. P. ter listinama 
B63 in B64. Prav tako ne držijo navedbe sodišča druge stopnje, 
da pritožnik vsebine teh listin ni niti izrecno prerekal niti ni v 
zvezi s tem predlagal ustreznih dokazov, s katerimi bi lahko 
izpodbijal resničnost v teh listinah navedenih dejstev. Pritožnik 
je namreč ves čas postopka (tudi v pritožbi) zatrjeval, da ni 
solastnik družbe IIF in da so listine, ki naj bi izkazovale njego-
vo udeležbo v družbi IIF, neverodostojne, ter v postopku pred 
sodiščem prve stopnje predlagal dokaze za ugotovitev tega 
dejstva (glej 10. točko obrazložitve te odločbe).

17. Tudi obrazložitev Vrhovnega sodišča ne ustreza stan-
dardu obrazložene zavrnitve dokaznih predlogov, kot izhaja iz 
22. člena Ustave. Navedba Vrhovnega sodišča, da je sodišče 
prve stopnje nekatere dokazne predloge, ki za odločitev niso 
bili bistveni, utemeljeno zavrnilo, pomeni zgolj navidezno obra-
zložitev. Ne pove namreč niti tega, na katere dokazne predloge 
se nanaša, niti tega, zakaj naj bi bili ti dokazi nebistveni. Tudi 
pavšalno sklicevanje na obrazložitev v sodbi sodišča druge 
stopnje standardu obrazložene zavrnitve dokaznih predlogov 
ne zadošča, saj Vrhovno sodišče pritožniku ni pojasnilo niti 
tega, kje v sodbi sodišča druge stopnje naj bi bil (posreden) 
odgovor na njegove očitke. Sicer pa, kot je bilo že povedano, 
tudi obrazložitev sodišča druge stopnje ne ustreza zahtevam 
iz 22. člena Ustave. Poleg tega je obrazložitev Vrhovnega so-
dišča, da pritožnik solastništva v družbi IIF ni izrecno zanikal, 
protispisna.

18. S tem, ko so sodišča brez ustrezne obrazložitve za-
vrnila pritožnikove dokazne predloge, so prekršila obveznost, 
ki izhaja iz 22. člena Ustave, tj. da mora sodišče zavrnitev 
dokaznega predloga ustrezno obrazložiti. Po presoji Ustavne-
ga sodišča je takšno ravnanje sodišč v nasprotju s temeljnimi 
jamstvi poštenega postopka (pravice do izjave), kot izhajajo iz 
pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave. Zato je 
Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo in zadevo vrnilo 
sodišču prve stopnje v novo odločanje.

19. Ker je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo 
že zaradi kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen 
Ustave), drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic ni presojalo.

C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. 
Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. 
Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič 
- Horvat, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo 
soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

1 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-77/01.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1768. Stavkovni sporazum

Na podlagi 6. člena Zakona o Stavki (ZSTk, Uradni list 
23/91, RS 22/91 – Uradni list SFRJ, št. 23/91, 17/91-I – ZUDE, 
13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H) ter V. točke Dogovora o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 
za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015)

sklenejo
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa mag. Vesna 

Györkös Žnidar,
Policijski sindikat Slovenije, ki ga zastopa Radivoj Uro-

ševič,
Sindikat Policistov Slovenije, ki ga zastopa Zoran Petrovič

S T A V K O V N I   S P O R A Z U M

I. Vlada RS se zaveže, da bo najkasneje v roku 15 dni 
po podpisu sporazuma pripravila in reprezentativnim sindika-
tom javnega sektorja predložila predlog Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) in Uredbe o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, 
št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 
23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 
43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15 in 4/16), zaradi realizacije 
zavez glede sprememb uvrstitev delovnih mest policistov v 
plačne razrede, kot je razvidno iz priloge I k temu sporazumu.

Če najkasneje do 30. 6. 2016 v pogajanjih z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja ne pride do sklenitve aneksa 
s katerim bi bile realizirane predlagane spremembe uvrstitev 
delovnih mest policistov v plačne razrede, kot je razvidno iz pri-
loge I k temu sporazumu, se Vlada RS zaveže, da bo najkasne-
je do 8. 7. 2016 po nujnem postopku v zakonodajni postopek 
vložila predlog spremembe drugega odstavka 13. člena ZSPJS 
tako, da se delovna mesta oziroma nazivi v plačni podskupini 
C3 uvrščajo v plačne razrede z uredbo.

Predlogu spremembe ZSPJS se priloži osnutek uredbe, 
s katero se delovna mesta policistov uvrstijo v plačne razrede 
skladno s prilogo I k temu sporazumu.

Vlada se zavezuje, da bo uredbo, s katero se delovna 
mesta policistov uvrstijo v plačne razrede, kot je dogovorjeno 
s tem sporazumom, sprejela najkasneje v roku 45 dni po uve-
ljavitvi sprememb in dopolnitev ZSPJS.

Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 
45 dni po uveljavitvi uredbe sprejelo akt o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest in izdalo individualne delovno 
pravne akte.

II. S 1. 1. 2018, oziroma najkasneje do 30. 6. 2018, se 
vsa delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za katere 
se zahteva poklic policista, presistemizirajo v ustrezna delovna 
mesta v VI. tarifnem razredu. S 1. 1. 2018, oziroma najkasneje 
do 30. 6. 2018, se policiste iz tega odstavka premesti na ustre-
zna delovne mesta v VI. tarifnem razredu.

Ne glede na Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravo-
sodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 
58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 
140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 
42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 
36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 
57/15 in 4/16), se policiste ob premestitvi na delovno mesto v 
VI. tarifnem razredu imenuje v naziv z isto zaporedno številko, 
kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu (npr. policist v uradni-
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škem nazivu policist III se imenuje v uradniški naziv višji policist 
III, policist v uradniškem nazivu kriminalist II se imenuje v ura-
dniški naziv višji kriminalist II, policist SE I v višji policist SE I, 
ipd.). Ob premestitvi policistov na delovna mesta v VI. tarifnem 
razredu se plačni razred določi v skladu s prvim odstavkom 
19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Delodajalec je dolžan v roku 5 let, od dne 1. 1. 2018, vsem 
policistom, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem 
razredu in še nimajo pridobljene VI. stopnje izobrazbe, omo-
gočiti pridobitev navedene izobrazbe. V času od 1. 1. 2018 do 
izteka roka, v katerem morajo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, 
lahko policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi 
ves ta čas že imeli pridobljeno VI. stopnjo izobrazbe. Vse te 
policiste je možno premeščati na delovna mesta s VI. stopnjo 
izobrazbe, ki so bila sistemizirana zaradi uvedbe višješolskega 
poklicnega standarda in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno 
številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu.

Vlada RS se zavezuje, da bo v zakonodajni postopek vlo-
žila spremembe in dopolnitve ZODPol, ki bo vključeval določbo, 
da lahko naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja 
strokovna izobrazba, opravljajo tudi policisti s srednjo strokov-
no izobrazbo, ki imajo na dan 1. 1. 2018 najmanj 15 let delovne 
dobe pri opravljanju nalog policije oziroma pri opravljanju dru-
gih primerljivih nalog v drugih državnih organih in so najmanj tri 
leta opravljali naloge policije, za katere bo zahtevana višja stro-
kovna izobrazba. Ti policisti lahko napredujejo v višje plačne 
razrede, kot če bi imeli pridobljeno VI. stopnjo izobrazbe. Vse 
te policiste je možno premeščati na delovna mesta s VI. stopnjo 
izobrazbe, ki so se sistemizirala zaradi uvedbe višješolske izo-
brazbe in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot 
so ga dosegli v V. tarifnem razredu.

Vsebina te točke se uredi z Zakonom o organiziranosti in 
delu v policiji.

III. Vlada RS bo zaradi realizacije zavez iz točke II. tega 
sporazuma do 30. 6. 2017 sprejela spremembe Uredbe o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih organih tako, da se 
bodo lahko naloge na uradniških delovnih mestih policistov v 
VI. tarifnem razredu opravljale tudi v enem nazivu. Na podlagi 
sprememb uredbe bo Vlada RS podala dala soglasje k aktu 
o notranji organizaciji in sistemizaciji, s katerim se bodo vsa 
delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za katere se 
zahteva poklic policista, s 1. 1. 2018, oziroma najkasneje 
do 30. 6. 2018, presistemizirala v delovna mesta policistov v 
VI. tarifnem razredu, na katerih se bodo lahko naloge opravljale 
v enakem številu uradniških nazivov, kot na delovnih mestih v 
V. tarifnem razredu.

IV. Vlada je v roku 60 dni po podpisu sporazuma, v noveli 
Zakona o organiziranosti in delu v policiji pri vložitvi v zakono-
dajni postopek dolžna, poleg sprememb določenih s tem spora-
zumom, podati tudi z reprezentativnima sindikatoma usklajene 
dele vsebine iz predloga novele EVA 2014-1711-0093 z dne 
27. 7. 2015.

Če bodo spremembe ZODPol EVA 2014-1711-0093 po-
segale v pravice zaposlenih iz delovnega razmerja, se Vlada 
zaveže, da bo predlogu zakona priložila izjavo o stopnji uskla-
jenosti z reprezentativnimi sindikati.

V. Generalni direktor policije bo v skladu z 22.č členom 
Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 
97/12, 41/14, 22/16, 22/16), najkasneje do 1. 1. 2018, določil 
priporočila za delovanje kariernega sistema v policiji.

VI. Podpisniki sporazuma so soglasni, da bodo do 30. 9. 
2016 definirali določbe KPP, za katere menijo, da bi jih bilo 
treba zaradi učinkovitega izvajanja namena in ciljev KPP spre-
meniti oziroma dopolniti.

VII. Vlada RS, MNZ in Policija se zavežejo, da bo Policija 
v roku 60 dni po podpisu tega sporazuma, uveljavila spremem-
be akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v policiji tako, da bo uredila ustrezno nezgodno zava-
rovanje uslužbencev policije za primer nesreče pri delu, katere 
posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali 
začasna izguba delovne zmožnosti, če opravljajo operativno 
delo ali drugo nevarno delo.

VIII. Vlada RS, MNZ in Policija se zavežejo, da bo Policija 
najkasneje v roku 60 dni po podpisu sporazuma vsem polici-
stom nadzornikom državne meje, ki so zaposleni za določen 
čas, ponudila v podpis pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

IX. Podpisniki tega sporazuma so soglasni, da bo Vlada 
RS z izvršitvijo tega sporazuma izpolnila, vse stavkovne zah-
teve in dogovore iz že sklenjenih sporazumov, ki se nanašajo 
na plače in druge prejemke policistov, razen tistih, glede katerih 
so na dan napovedi stavke že tekli postopki pred pristojnimi 
sodišči in tistih, ki se na podlagi predhodnih sporazumov že 
izvajajo. Prav tako so podpisniki soglasni, da so ostale stav-
kovne zahteve izpolnjene, oziroma jih oba sindikata s ciljem 
doseganja dogovora umikata.

X. Pogodbene stranke so sporazumne, da se ta sporazum 
v roku 15 dni po podpisu objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

XI. Vlada RS se zaveže, da ne bo enostransko, brez pri-
dobljenega soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov tega spo-
razuma posegala v pravice dogovorjene s tem sporazumom.

XII. S sklenitvijo tega sporazuma prenehajo stavkovne 
aktivnosti. Stavka v Policiji in MNZ neha z dnem izvršitve 
I. točke tega sporazuma. V primeru kršitve oziroma neizpol-
nitve ostalih določb iz tega sporazuma s strani Vlade RS, 
MNZ ali Policije se lahko napove nova stavka, ki je plačana 
za vse stavkajoče.

Št. 1010-5/2015/78
Ljubljana, dne 2. junija 2016
EVA 2016-1711-0041

Policijski sindikat Slovenije Vodja pogajalske skupine
Radivoj Uroševič l.r. Vlade RS

Vesna Györkös Žnidar l.r.
ministrica

Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.
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ZAP. 
ŠT. ŠIFRA DM DELOVNO MESTO TR ŠIFRA 

N NAZIV
PL. R. 
BREZ 
NAPR.

PL. R. Z 
NAPR.

1 C035003 POLICIST V 92 POLICIST I 23 31
2 C035003 POLICIST V 94 POLICIST II 22 27
3 C035003 POLICIST V 96 POLICIST III 21 26
4 POLICIST SR V POLICIST SR I 25 33
5 POLICIST SR V POLICIST SR II 24 29
6 POLICIST SR V POLICIST SR III 23 28
7 POLICIST PO V POLICIST PO I 24 32
8 POLICIST PO V POLICIST PO II 23 28
9 POLICIST PO V POLICIST PO III 22 27
10 C035004 POLICIST SE V 577 POLICIST SE I 27 35
11 C035004 POLICIST SE V 578 POLICIST SE II 26 31
12 C035004 POLICIST SE V 579 POLICIST SE III 25 30
13 C035005 POLICIST SPECIALIST V 565 POLICIST SPECIALIST I 26 34
14 C035005 POLICIST SPECIALIST V 566 POLICIST SPECIALIST II 25 30
15 C035005 POLICIST SPECIALIST V 567 POLICIST SPECIALIST III 24 29
16 C035006 POLICIST VODJA IZMENE V 568 POLICIST VODJA IZMENE I 26 34
17 C035006 POLICIST VODJA IZMENE V 569 POLICIST VODJA IZMENE II 25 30
18 C035006 POLICIST VODJA IZMENE V 570 POLICIST VODJA IZMENE III 24 29

19 C036003 VIŠJI POLICIST VI 86 VIŠJI POLICIST I 28 36
20 C036003 VIŠJI POLICIST VI 88 VIŠJI POLICIST II 27 32
21 C036003 VIŠJI POLICIST VI 90 VIŠJI POLICIST III 26 31
22 VIŠJI POLICIST PO VI VIŠJI POLICIST PO I 27 35
23 VIŠJI POLICIST PO VI VIŠJI POLICIST PO II 26 31
24 VIŠJI POLICIST PO VI VIŠJI POLICIST PO III 25 30
25 C036004 VIŠJI POLICIST SE VI 668 VIŠJI POLICIST SE I 30 38
26 C036004 VIŠJI POLICIST SE VI 669 VIŠJI POLICIST SE II 29 34
27 C036004 VIŠJI POLICIST SE VI 670 VIŠJI POLICIST SE III 28 33
28 C036005 VIŠJI POLICIST SPECIALIST VI 571 VIŠJI POLICIST SPECIALIST I 29 37
29 C036005 VIŠJI POLICIST SPECIALIST VI 572 VIŠJI POLICIST SPECIALIST II 28 33
30 C036005 VIŠJI POLICIST SPECIALIST VI 573 VIŠJI POLICIST SPECIALIST III 27 32
31 C036006 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE VI 574 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE I 30 38
32 C036006 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE VI 575 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE II 29 34
33 C036006 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE VI 576 VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE III 28 33

34 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU VII/1 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU I 32 39
35 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU VII/1 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU II 30 35
36 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU VII/1 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU III 29 34
37 C037004 POLICIJSKI INŠPEKTOR PO VII/1 80 POLICIJSKI INŠPEKTOR PO I 33 40
38 C037004 POLICIJSKI INŠPEKTOR PO VII/1 82 POLICIJSKI INŠPEKTOR PO II 31 36
39 C037004 POLICIJSKI INŠPEKTOR PO VII/1 84 POLICIJSKI INŠPEKTOR  PO III 30 35
40 C037004 POLICIJSKI INŠPEKTOR VII/1 80 POLICIJSKI INŠPEKTOR I 33 40
41 C037004 POLICIJSKI INŠPEKTOR VII/1 82 POLICIJSKI INŠPEKTOR II 31 36
42 C037004 POLICIJSKI INŠPEKTOR VII/1 84 POLICIJSKI INŠPEKTOR III 30 35
43 C037005 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 671 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST I 34 41
44 C037005 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 672 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST II 32 37
45 C037005 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 673 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST III 31 36
46 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK VII/1 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK I 35 42
47 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK VII/1 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK II 33 38
48 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK VII/1 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK III 32 37

49 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU VII/1 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU I 39 45
50 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU VII/1 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU II 37 42
51 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU VII/1 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU III 35 40
52 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO VII/1 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO I 39 45
53 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO VII/1 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO II 37 42
54 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO VII/1 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO III 35 40
55 C037009 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR VII/1 74 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR I 40 46
56 C037009 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR VII/1 76 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR II 38 43
57 C037009 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR VII/1 78 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR III 36 41
58 C037010 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 674 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST I 41 47
59 C037010 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 675 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST II 39 44
60 C037010 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 676 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST III 37 42

61 C037006 POLICIJSKI SVETNIK VII/2 70 VIŠJI POLICIJSKI SVETNIK 44 51
62 CO37006 POLICIJSKI SVETNIK VII/2 72 POLICIJSKI SVETNIK 41 46

1 C035001 KRIMINALIST V 93 KRIMINALIST I 23 31
2 C035001 KRIMINALIST V 95 KRIMINALIST II 22 27
3 C035001 KRIMINALIST V 97 KRIMINALIST III 21 26
4 KRIMINALIST SR V KRIMINALIST SR I 25 33
5 KRIMINALIST SR V KRIMINALIST SR II 24 29
6 KRIMINALIST SR V KRIMINALIST SR III 23 28
7 C035002 KRIMINALIST SPECIALIST V 677 KRIMINALIST SPECIALIST I 26 34
8 C035002 KRIMINALIST SPECIALIST V 678 KRIMINALIST SPECIALIST II 25 30
9 C035002 KRIMINALIST SPECIALIST V 679 KRIMINALIST SPECIALIST III 24 29

10 C036001 VIŠJI KRIMINALIST VI 87 VIŠJI KRIMINALIST I 28 36

PRILOGA I: UVRSTITVE DELOVNIH MEST POLICISTOV
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11 C036001 VIŠJI KRIMINALIST VI 89 VIŠJI KRIMINALIST II 27 32
12 C036001 VIŠJI KRIMINALIST VI 91 VIŠJI KRIMINALIST III 26 31
13 C036002 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST VI 680 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST I 29 37
14 C036002 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST VI 681 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST II 28 33
15 C036002 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST VI 682 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST III 27 32

16 C037001 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR VII/1 81 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I 33 40
17 C037001 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR VII/1 83 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR II 31 36
18 C037001 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR VII/1 85 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR III 30 35
19 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP VII/1 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP I 34 41
20 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP VII/1 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP II 32 37
21 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP VII/1 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP III 31 36
22 C037002 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 686 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST I 34 41
23 C037002 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 687 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST II 32 37
24 C037002 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 688 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST III 31 36
25 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP VII/1 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP I 35 42
26 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP VII/1 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP II 33 38
27 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP VII/1 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP III 32 37

28 C037007 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR VII/1 75 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I 40 46
29 C037007 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR VII/1 77 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR II 38 43
30 C037007 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR VII/1 79 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR III 36 41
31 C037008 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 689 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST I 41 47
32 C037008 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 690 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST II 39 44
33 C037008 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST VII/1 691 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST III 37 42
34 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP VII/1 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP I 41 48

35 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP VII/1 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP II 40 45

36 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP VII/1 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP III 38 43

37 C037003 KRIMINALISTIČNI SVETNIK VII/2 71 VIŠJI KRIMINALISTIČNI SVETNIK 44 51
38 C037003 KRIMINALISTIČNI SVETNIK VII/2 73 KRIMINALISTIČNI SVETNIK 41 46
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1769. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije in svete 
območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije v letu 2016

Na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 
7/09 Odl. US: U-I-25/08-11) in na podlagi zapisnikov o delu vo-
lilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slove-
nije je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
na seji dne 3. junija 2016 sestavila in sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije in svete območnih enot 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  
v letu 2016

I.
VOLITVE V PRVI VOLILNI SKUPINI – FIZIČNE OSEBE

A.
VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE  

ZBORNICE SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE SKUPINE – 
FIZIČNE OSEBE

1. Na volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slo-
venije v skupini fizičnih oseb je imelo pravico voliti 90.802 
volivcev, pri čemer je bilo 90.801 volivcev vpisanih v volilni 
imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije za 
sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan 
v volilni imenik.

2. Po pošti ni glasoval noben volivec.
3. Glasovalo je skupaj 6.133 volivcev (6,75 % volilnih 

upravičencev).
4. Oddanih je bilo 6.133 glasovnic.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 284 glasovnic.
6. Veljavnih je bilo 5.849 glasovnic.
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svet Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije v prvi volilni skupini (fizične ose-
be) po posameznih volilnih enotah:

I. VOLILNA ENOTA NOVA GORICA: za območja nasle-
dnjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, 
Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, 
Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volilo se je 3 člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 7.227 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 444 volivcev (6,14 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 444 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 37 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 407 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 139 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Šavli Klemen, roj. 1977, Čiginj 16, Tolmin
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za 

razvoj kmetijstva in podeželja 129 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Lesica Marjan, roj. 1960, Kozarno 1A, Dobrovo v Brdih

3. Ime liste: Kmečko društvo Nova 
Slovenija 57 glasov

Število mandatov: 0
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo 

in podeželje SDS 82 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kodrič Ivan Elija, roj. 1953, Brje 65A, Dobravlje

2. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER za območja 
naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpe-
lje - Kozina, Divača in Komen. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 1.918 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 116 volivcev (5,89 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 116 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, so bile neveljavne 3 glasovnice.
5. Veljavnih je bilo 113 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kandidatka: Bolčič Jožica 42 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
2. Kandidat: Žiber Egidio 30 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
3. Kandidat: Vovk Bojan 18 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
4. Kandidat: Može Anton 23 glasov
Predlagatelj: Lista Anton Može
IZVOLJENA JE:
1. Bolčič Jožica, roj. 1957, Ulica borcev NOB 37, Porto-

rož – Portorose
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja

3. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ za območja 
naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranjska gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Preddvor, Jezersko, Gorje. Volilo se je tri (3) člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 6.799 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 565 volivcev (8,31 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 565 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 31 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 534 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova 

Slovenija 101 glas
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 106 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Jeglič Janko, roj. 1967, Podbrezje 192, Naklo
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja 132 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Šifrer Tomaž, roj. 1954, Žabnica 19, Žabnica
4. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 123 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pintar Dušan, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenja 

vas
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS 72 glasov
Število mandatov: 0
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4. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA za obmo-
čja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Pol-
hov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Ko-
menda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje 
ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, 
Log - Dragomer. Volilo se je pet (5) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je ime-
lo pravico voliti 14.160 volivcev, pri čemer je bilo 14.159 voliv-
cev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s 
potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika KGZS, ker 
pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 910 volivcev (6,43 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 910 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 56 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 854 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova 

Slovenija 190 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Beja Janez, roj. 1969, Konjšica – del 29, Polšnik
2. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič  341 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zupančič Cvetko, roj. 1959, Vrh pri Višnji Gori 22, 

Višnja Gora
2. Černe Franc, roj. 1955, Gozd-Reka 1A, Šmartno pri 

Litiji
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 122 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Strle Franc, roj. 1949, Iška 11, Ig
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo 

in podeželje SDS 32 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za 

razvoj kmetijstva in podeželja 169 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Oven Albin, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, Dobrova

5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE za obmo-
čja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike 
Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel. Volil se je en 
(1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 2.439 volivcev

2. Glasovalo je skupaj 222 volivcev (9,10 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 222 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, sta bili neveljavni 2 glasovnici.
5. Veljavnih je bilo 220 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kandidat: Dejak Branko 70 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
2. Kandidat: Levstik Ivan 57 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Cvetko Zupančič
3. Kandidat: Novak Stane 31 glasov
Predlagatelj: Govedorejska društva Dobrepolje – Struge, 

Ribnica, Velike Lašče
4. Kandidat: Ilc Anton 36 glasov
Predlagatelj: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
5. Kandidat: Tekavec Branko 12 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza

6. Kandidat: Gruden Vinko 14 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
IZVOLJEN JE:
1. Dejak Branko, roj. 1960, Dolenji Lazi 11, Ribnica
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja

6. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA za obmo-
čja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, 
Bloke, Loška dolina. Voli se dva (2) člana.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 4.313 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 270 volivcev (6,26 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 270 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, so bile neveljavne 3 glasovnice.
5. Veljavnih je bilo 267 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kandidat: Lenarčič Cvetko 40 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
2. Kandidat: Hreščak Urban 49 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
3. Kandidat: Puntar Alojz 82 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
4. Kandidatka: Brajlih Sonja 30 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
5. Kandidat: Otoničar Vincenc 96 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
6. Kandidat: Šlosel Srečko 40 glasov
Predlagatelj: Lista Anamarija Dimic
7. Kandidat: Janežič Anton Tonjo 55 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
8. Kandidat: Penko Ivan 36 glasov
Predlagatelj: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
9. Kandidat: Morel Jože 39 glasov
Predlagatelj: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
IZVOLJENA STA:
1. Puntar Alojz, roj. 1965, Ivanje selo 53, Rakek
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
2. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48, 

Begunje pri Cerknici
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza

7. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO za 
območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna 
peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Čr-
nomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert 
in Mokronog - Trebelno. Volilo se je tri (3) člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 8.168 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 537 volivcev (6,57 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 537 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 31 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 506 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:

1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in 
podeželje SDS  107 glasov

Število mandatov:1
IZVOLJEN JE:
1. Štefanič Rajko, roj. 1947, Dragatuš 22, Dragatuš
2. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za 

razvoj kmetijstva in podeželja 114 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kastelic Andrej, roj. 1978, Žabja vas 9, Novo mesto
3. Ime liste: Kmečko društvo Nova 

Slovenija  93 glasov
Število mandatov: 0
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4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 
kmečka zveza 59 glasov

Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 133 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kukenberger Anton, roj. 1961, Gorenje Ponikve 20, 

Trebnje

8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE za območja 
naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki. Volilo se je tri (3) člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 6.282 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 318 volivcev (5,06 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 318 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 18 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 300 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 43 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo članov Sindikata kme-

tov 62 glasov
Število mandatov:1
IZVOLJEN JE:
1. Žveglič Roman, roj. 1964, Stržišče 4, Zabukovje
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo in pode-

želje SDS 42 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 38 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za  

razvoj kmetijstva in podeželja  115 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Žnideršič Anton, roj. 1972, Črnc 65, Brežice
2. Metelko Gabriel, roj. 1950, Kremen 5, Krško

9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE za območja 
naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Pre-
bold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, 
Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje 
pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob 
Sotli in Kozje. Volilo se je štiri (4) člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 11.088 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 788 volivcev (7,11 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 788 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 37 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 751 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Lista Vinko But 178 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Čakš Matija, roj. 1985, Koretno 15, Šmarje pri Jelšah
2. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija  87 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za  

razvoj kmetijstva in podeželja  154 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vrisk Peter, roj. 1961, Ivenca 16, Vojnik

4. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 
kmečka zveza 120 glasov

Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Sedminek Rok, roj. 1976, Podlog v Savinjski dolini 

30B, Šempeter v Savinjski dolini
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo in  

podeželje SDS 95 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Golavšek Marjan, roj. 1963, Matke 34B, Prebold
6. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 90 glasov
Število mandatov: 0
7. Ime liste: Lista Karl Čadej  27 glasov
Število mandatov: 0

10. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ za območja 
naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Za-
vrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destr-
nik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, 
Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče 
ob Dravi, Makole, Poljčane. Volilo se je štiri (4) člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 11.834 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 744 volivcev (6,29 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 744 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 50 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 694 glasovnic.
1. Ime liste: Društvo članov Sindikata  

kmetov 79 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 225 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Kosi Miroslav, roj. 1961, Dobrava 31, Ormož
2. Hohler Anton, roj. 1962, Spodnje Prebukovje 36, 

Šmartno na Pohorju
3. Ime liste: Kmečka lista – Društvo za  

razvoj kmetijstva in podeželja  162 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Hergan Marjan, roj. 1952, Zgornje Jablane 21, Cir-

kovce
4. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 97 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Leskovar Miha, roj. 1985, Skrblje 3, Majšperk
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo in  

podeželje SDS 51 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija  80 glasov
Število mandatov: 0

11. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR za obmo-
čja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž 
na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, 
Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volilo 
se je dva (2) člana.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 4.709 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 233 volivcev (4,95 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 233 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 5 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 228 glasovnic.
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Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kandidat: Ledinek Ferdinand 45 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
2. Kandidat: Stožer Papež Rok 24 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
3. Kandidat: Perko Anton 99 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
4. Kandidat: Bandur Janez 50 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
5. Kandidatka: Skok Erna 78 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
6. Kandidat: Jurše Tomaž 39 glasov
Predlagatelj: Društvo lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak
7. Kandidatka: Fabrici Zafošnik Marija 46 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
IZVOLJENA STA:
1. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja 

Velka
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
2. Skok Erna, roj. 1965, Rošpoh – del 94, Kamnica
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza

12. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC 
za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje 
ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, 
Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, 
Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Na-
zarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. 
Volilo se je tri (3) člane.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 6.118 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 455 volivcev (7,44 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 455 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 11 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 444 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 87 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Zagožen Mihael, roj. 1975, Volog 20, Šmartno ob Dreti
2. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 132 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
1. Arlič Sonja, roj. 1964, Škale 82, Velenje
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS  36 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Kmečka lista – Društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja  97 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Krevh Matjaž, roj. 1957, Vič 2, Dravograd
5. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov Po-

horje – Kozjak 17 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 75 glasov
Število mandatov: 0

13. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA 
za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgo-
na, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Ti-
šina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, 
Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Raz-
križje, Apače. Volilo se je dva (2) člana.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 5.747 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 531 volivcev 9,29 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 534 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, so bile neveljavne 3 glasovnice.
5. Veljavnih je bilo 531 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kandidat: Režonja Franc 174 glasov
Predlagatelj: Lista Franc Režonja
2. Kandidat: Krančič Štefan 47 glasov
Predlagatelj: Govedorejsko društvo Tišina
3. Kandidat: Pintarič Franc 93 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
4. Kandidat: Meolic Danilo 57 glasov
Predlagatelj: Lista Franc Režonja
5. Kandidat: Štuhec Alojz 114 glasov
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja
6. Kandidat: Abraham Aleksander 49 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
7. Kandidat: Kisilak Herman 25 glasov
Predlagatelj: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
8. Kandidat: Gumilar Boris 65 glasov
Predlagatelj: Društvo SKZ – Slovenska kmečka zveza
9. Kandidat: Štih Franc 46 glasov
Predlagatelj: Društvo članov Sindikata kmetov
10. Kandidat: Mlinarič Karl 31 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
11. Kandidat: Omar Anton 41 glasov
Predlagatelj: Kmečko društvo Nova Slovenija
12. Kandidat: Küčan Franc 66 glasov
Predlagatelj: Društvo članov Sindikata kmetov
13. Kandidat: Kranjec Štefan 62 glasov
Predlagatelj: Lista Dejan Kuhar
14. Kandidat: Vargazon Daniel  38 glasov
Predlagatelj: Lista Dejan Kuhar
15. Kandidat: Smodiš Aleksander 45 glasov
Predlagatelj: Govedorejsko društvo Tišina
IZVOLJENA STA:
1. Režonja Franc, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
Predlagatelj: Lista Franc Režonja
2. Štuhec Alojz, roj. 1973, Bolehnečici 23, Sveti Jurij ob 

Ščavnici
Predlagatelj: Kmečka lista – Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja

B.
VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO 

GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ PRVE VOLILNE 
SKUPINE – FIZIČNE OSEBE

1. Na volitvah v svete območnih enot Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije v skupini fizičnih oseb je imelo pravico 
voliti 90.802 volivcev, pri čemer je bilo 90.801 volivcev vpisanih 
v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom Komisije 
za sestavo volilnega imenika KGZS, ker pomotoma ni bil vpisan 
v volilni imenik.

2. Po pošti ni glasoval noben volivec.
3. Glasovalo je skupaj 6.136 volivcev (6,76 % volilnih 

upravičencev).
4. Oddanih je bilo 6.136 glasovnic.
5. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 320 glasovnic.
6. Veljavnih je bilo 5.816 glasovnic.

1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA za 
območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šem-
peter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volilo 
se je deset (10) članov.
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1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 7.227 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 444 volivcev (6,14 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 444 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 35 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 409 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 74 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENI SO:
1. Štor Radovan, roj. 1961, Velike Žablje 45, Dobravlje
2. Majcen Mitja, roj. 1968, Miren 117A, Miren
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 185 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Vodopivec Franc, roj. 1956, Potok pri Dornberku 29, 

Dornberk
2. Štih Milan, roj. 1967, Staro selo 13, Kobarid
3. Erzetič Edbin, roj. 1961, Pristavo 1, Dobrovo v Brdih
4. Rehar Ivan, roj. 1950, Na Produ 10, Vipava
5. Curk Peter, roj. 1961, Vrhpolje 31, Vipava
3. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja 114 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Terčič Stojan, roj. 1957, Podsabotin 41, Kojsko
2. Levpušček Danijel, roj. 1974, Tolminski Lom 8, Most 

na Soči
3. Kavčič Uroš, roj. 1981, Skominova ulica 2, Dornberk
4. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija  36 glasov
Število mandatov: 0

2. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER za območja 
naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpe-
lje - Kozina, Divača in Komen. Volilo se je osem (8) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 1.918 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 116 volivcev (5,89 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 116 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 9 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 107 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečka lista – društvo za razvoj 

kmetijstva in podeželja 63 glasov
Število mandatov: 6
IZVOLJENI SO:
1. Bonin Avrelijo, roj. 1940, Manžan 46, Koper – Capo-

distria
2. Štok David, roj. 1967, Dutovlje 40C, Dutovlje
3. Markočič Danilo, roj. 1956, Rožna pot 3, Izola – Isola
4. Orel Matjaž, roj. 1978, Avber 10, Sežana
5. Laganis Lilijana, roj. 1966, Livade 36A, Izola – Isola
6. Trček Iztok, roj. 1961, Hrastovlje 45A, Črni Kal
2. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija  8 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza 18 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Žiber Egidio, roj. 1961, Parecag 168, Sečovlje – Si-

cciole
4. Ime liste: Lista Anton Može 18 glasov
Število mandatov: 1

IZVOLJEN JE:
1. Može Anton, roj. 1953, Senožeče 102M, Senožeče

3. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ za območja 
naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranjska gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Preddvor, Jezersko, Gorje. Volilo se je deset (10) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 6.799 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 565 volivcev (8,31 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 565 glasovnic
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 32 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 533 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:

1. Ime liste: Kmečka lista – društvo za razvoj 
kmetijstva in podeželja 183 glasov

Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Golorej Janko, roj. 1946, Voklo 53, Šenčur
2. Dolinar Zvonko, roj. 1963, Stara Oselica 2, Sovodenj
3. Razinger Peter, roj. 1961, Javorniški Rovt 12, Jesenice
4. Korenčan Jakob, roj. 1960, Podbrezje 54, Naklo
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 52 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Krek Peter, roj. 1959, Selca 11A, Selca
3. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija  68 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Tičar Ivan, roj. 1954, Voklo 86, Šenčur
4. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 125 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Pintar Dušan, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenja 

vas
2. Šebat Janez, roj. 1968, Smokuč 133, Žirovnica
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza  105 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Kunšič Boris, roj. 1958, Perniki 4, Zgornje Gorje
2. Markelj Viktor, roj. 1952, Potok 16, Železniki

4. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA za obmo-
čja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Pol-
hov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Ko-
menda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje 
ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, 
Log - Dragomer. Volilo se je dvanajst (12) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 14.160 volivcev, pri čemer je bilo 14.159 
volivcev vpisanih v volilni imenik, ter 1 volivec, ki je glasoval 
s potrdilom Komisije za sestavo volilnega imenika KGZS, ker 
pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 909 volivcev (6,42 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 909 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 52 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 857 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:

1. Ime liste: Kmečko društvo Nova  
Slovenija 203 glasove
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Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Beja Janez, roj. 1969, Konjšica – del 29, Polšnik
2. Suhoveršnik Alojz, roj. 1967, Spodnje Gameljne 36, 

Ljubljana – Šmartno
3. Novak Roman, roj. 1961, Imenje 8, Moravče
2. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko 

Zupančič  308 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Ocepek Janez, roj. 1953, Žvarulje 12, Izlake
2. Oblak Pavel, roj. 1967, Drenov Grič 8, Vrhnika
3. Černe Franc, roj. 1955, Gozd-Reka 1A, Šmartno pri 

Litiji
4. Glavič Jože, roj. 1962 Škoflje 11, Šentvid pri Stični
5. Hribar Štefan, roj. 1980 Volčji Potok 31, Radomlje
3. Ime liste: Kmečka lista – društvo za 

razvoj kmetijstva in podeželja 184 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Matjan Viktor, roj. 1966, Podmilj 12, Blagovica
2. Pikelj Jože, roj. 1963, Dobrljevo 17, Čemšenik
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 30 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza  132 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Bizjan Milan, roj. 1968, Podgrajska cesta 9C, Ljubljana
2. Novak Iztok, roj. 1979, Molska cesta 22, Log pri Bre-

zovici

5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE za obmo-
čja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike 
Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel. Volilo se je 
osem (8) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 2.439 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 221 volivcev (9,06 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 221 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 9 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 209 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Govedorejska društva  

Dobrepolje – Struge, Ribnica, Velike Lašče 76 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Vasič Borut, roj. 1981, Prhajevo 1, Velike Lašče
2. Novak Stane, roj. 1955, Bruhanja vas 3, Videm - Do-

brepolje
3. Petrič France, roj. 1960, Vintarji 3, Velike Lašče
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 38 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ilc Anton, roj. 1959, Goriča vas 12, Ribnica
2. Kocjančič Marko, roj. 1961, Gotenica 2, Kočevska 

Reka (po žrebu)
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 13 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija  10 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja 39 glasov

Število mandatov: 2
IZVOLJENI SO:
1. Levstek Peter, roj. 1944, Petrinci 13, Sodražica
2. Vodičar Franc, roj. 1967, Zdenska vas 45, Videm - 

Dobrepolje
6. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko 

Zupančič 33 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Levstik Ivan, roj. 1958 Dvorska vas 48, Velike Lašče

6. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA za obmo-
čja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, 
Bloke, Loška dolina. Volilo se je osem (8) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 4.313 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 270 volivcev (6,26 % volilnih upra-
vičencev)

3. Oddanih je bil 270 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 17 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 253 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 93 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Janežič Anton Tonjo, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska 

Bistrica
2. Otoničar Vincenc, roj. 1955, Begunje pri Cerknici 48, 

Begunje pri Cerknici
3. Okoliš Bernarda, roj. 1973, Nadlesk 28, Stari trg pri 

Ložu
2. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 45 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Puntar Alojz, roj. 1965, Ivanje selo 53, Rakek
3. Ime liste: Lista Anamarija Dimic 28 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pirc Andrej, roj. 1979, Velika Brda 2A, Hruševje
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 27 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Morel Jože, roj. 1958, Dolnja Košana 63, Košana
5. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja 60 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Hreščak Urban, roj. 1976, Nova Sušica 23, Košana
2. Brajlih Sonja, roj. 1954, Klenik 39, Pivka

7. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO za 
območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna 
peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črno-
melj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in 
Mokronog - Trebelno. Volilo se je deset (10) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 8.168 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 537 volivcev (6,57 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 537 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 29 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 508 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 79 glasov
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Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Totter Ciril, roj. 1977, Griblje 13, Gradac
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo in pode-

želje SDS 102 glasova
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Štefanič Rajko, roj. 1947, Dragatuš 22, Dragatuš
2. Gešelj Gregor, roj. 1983, Zapudje 9, Dragatuš
3. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 102 glasova
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Globevnik Jože, roj. 1969, Škocjan 5, Škocjan
2. Jaki Stanko, roj. 1968, Brinje 6, Šentrupert
4. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko 

Zupančič 102 glasova
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Vidic Pavel, roj. 1966, Hruševec 14, Straža pri Novem 

mestu
2. Kukenberger Anton, roj. 1961, Gorenje Ponikve 20, 

Trebnje
5. Ime liste: Kmečka lista – društvo za 

razvoj kmetijstva in podeželja  123 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Škof Andrej, roj. 1981, Boldraž 5, Metlika
2. Rumpret Andraž, roj. 1960, Vrh pri Šentjerneju 5, 

Šentjernej
3. Gole Anton, roj. 1947, Stari trg 24, Trebnje

8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE za območja 
naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki. Volilo se je deset (10) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 6.282 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 318 volivcev (5,06 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 318 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 13 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 305 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 44 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vranetič Franc, roj. 1953, Kapele 21, Kapele
2. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 45 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Zupančič Stanko, roj. 1970, Podlipa 7, Raka
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 37 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Kožar Ivan, roj. 1967, Reštanj 5A, Senovo
4. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja 114 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Metelko Gabriel, roj. 1950, Kremen 5, Krško
2. Balon Aleš, roj. 1972, Drenovec pri Bukovju 3, Bizelj-

sko
3. Gunčar Franc, roj. 1960, Čretež pri Krškem 10, Krško
4. Curhalek Rok, roj. 1986, Mostec 39B, Dobova
5. Božič Jože, roj. 1969, Ivandol 5, Leskovec pri Krškem
5. Ime liste: Društvo članov Sindikata  

kmetov  65 glasov

Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Orešek Boris, roj. 1958, Kvedrova cesta 14, Sevnica
2. Beci Božidar, roj. 1965, Razbor 44, Loka pri Zidanem 

Mostu

9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE za območja 
naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Pre-
bold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, 
Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje 
pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob 
Sotli in Kozje. Volilo se je deset (10) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 11.088 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 787 volivcev (7,1 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 787 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 44 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 787 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 105 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Pavlovič Slavko, roj. 1964, Log 63, Rogatec
2. Ime liste: Lista Vinko But 178 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Erjavec Janez, roj. 1988, Brezje pri Podplatu 4, Pod-

plat
2. Golež Andrej, roj. 1986, Rakovec 8, Grobelno
3. Tovornik Damjan, roj. 1984, Zagorje 55, Lesično
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 118 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marovt Domen, roj. 1974, Topovlje 20, Braslovče
2. Kotnik Jože, roj. 1977, Kraberk 18, Loče
4. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko Zu-

pančič 95 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Šket Janko, roj. 1963, Belo 12, Šmarje pri Jelšah
5. Ime liste: Forum za kmetijstvo in  

podeželje SDS 102 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Bevc Mirko, roj. 1966, Babna Brda 20A, Sveti Štefan
6. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja 145 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Tisel Simon, roj. 1966, Planina pri Sevnici 55, Planina 

pri Sevnici
2. Oset Ivan, roj. 1948, Drešinja vas 40, Petrovče

10. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ za območja 
naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Za-
vrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destr-
nik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, 
Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče 
ob Dravi, Makole, Poljčane. Volilo se je deset (10) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 11.834 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 744 volivcev (6,29 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 744 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 52 glasovnic.
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5. Veljavnih je bilo 692 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 253 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Unuk Milan, roj. 1952, Zgornje Jablane 35, Cirkovce
2. Orthaber Jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pra-

gersko
3. Trstenjak Slavko, roj. 1967, Frankovci 20, Ormož
4. Kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, 

Lenart v Slov. goricah
2. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja 184 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Toplak Simon, roj. 1940, Juršinci 21, Juršinci
2. Sadek Pučnik Karmen, roj. 1970, Dobrova pri Prihovi 5, 

Oplotnica
3. Rajšp Janez, roj. 1956, Drvanja 6, Benedikt
3. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 51 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Fideršek Milan, roj. 1963, Zgornje Jablane 16, Cir-

kovce
4. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov Po-

horje – Kozjak 15 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 92 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
1. Belšak Helena, roj. 1970, Formin 4A, Gorišnica
6. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko 

Zupančič 97 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Napast Andrej, roj. 1983, Cirkovce 12, Cirkovce

11. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR za obmo-
čja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž 
na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, 
Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volilo 
se je osem (8) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 4.709 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 233 volivcev (4,95 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 233 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 8 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 225 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 23 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza  104 glasove
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Perko Anton, roj. 1964, Spodnja Velka 59, Zgornja 

Velka
2. Skok Erna, roj. 1965, Rošpoh – del 94, Kamnica
3. Kramberger Marjan, roj. 1965, Ciglence 23, Spodnji 

Duplek
4. Vernik Rosina, roj. 1967, Hočka cesta 50, Hoče
3. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov 

Pohorje – Kozjak 28 glasov

Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
1. Harič Šahtler Dragica, roj. 1969, Smolnik 24, Ruše
4. Ime liste: Kmečka lista – društvo za 

razvoj kmetijstva in podeželja 70 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Šiler Jože, roj. 1968, Fala 14, Selnica ob Dravi
2. Fabrici Zafošnik Marija, roj. 1971, Kumen 72, Lovrenc 

na Pohorju
3. Greif Robert, roj. 1973, Bistriška cesta 21, Fram
12. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC 

za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje 
ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, 
Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, 
Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Na-
zarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. 
Volilo se je deset (10) članov.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 6.118 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 455 volivcev (7,44 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 455 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 11 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 444 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov 

Pohorje – Kozjak 20 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: Kmečka lista – društvo  

za razvoj kmetijstva in podeželja  112 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Kobold Božo, roj. 1967, Šmartno pri Slovenj Gradcu 

90, Šmartno pri Slovenj Gradcu
2. Zapečnik Aleš, roj. 1970, Ribnica na Pohorju 15, Rib-

nica na Pohorju
3. Budna Primož, roj. 1963, Foršt 29, Ljubno ob Savinji
3. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska 

kmečka zveza 90 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Gradišnik Dani, roj. 1979, Črnova 27, Velenje
2. Peruš Ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad Muto 46, Muta
4. Ime liste: Forum za kmetijstvo  

in podeželje SDS 39 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Prislan Stanko, roj. 1961, Juvanje 17, Ljubno ob Savinji
5. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 62 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Plešivčnik Marko, roj. 1965, Kot pri Prevaljah 33, 

Prevalje
6. Ime liste: Kmečko društvo Cvetko 

Zupančič 121 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Pratnekar Jožef, roj. 1941, Onkraj Meže 6, Mežica
2. Arlič Janko, roj. 1963, Škale 82, Velenje
3. Rihter Ivan, roj. 1961, Tirosek 58, Gornji Grad

13. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA 
za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgo-
na, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Ti-
šina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, 
Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Raz-
križje, Apače. Volilo se je osem (8) članov.
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1. Na volitvah v svet KGZS v skupini fizičnih oseb je 
imelo pravico voliti 5.747 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 537 volivcev (9,34 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih je bilo 537 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 6 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 531 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in 

mandatov:
1. Ime liste: Lista Franc Režonja 168 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Režonja Franc, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
2. Meolic Danilo, roj. 1973, Mali Bakovci 22, Murska 

Sobota
3. Režonja Franc, roj. 1955, Vratja vas 21A, Apače
2. Ime liste: Govedorejsko društvo Tišina 38 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: Društvo članov Sindikata  

kmetov 47 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Küčan Franc, roj. 1959, Tešanovci 60, Moravske To-

plice
4. Ime liste: Lista Dejan Kuhar 49 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Vargazon Daniel, roj. 1963, Cven 14, Ljutomer
5. Ime liste: Društvo SKZ – Slovenska  

kmečka zveza 70 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
1. Štuhec Franc, roj. 1958, Gajševci 13, Križevci pri 

Ljutomeru
6. Ime liste: Kmečko društvo Nova  

Slovenija 42 glasov
Število mandatov: 0
7. Ime liste: Kmečka lista – društvo za  

razvoj kmetijstva in podeželja  98 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Štuhec Alojz, roj. 1973, Bolehnečici 23, Sveti Jurij ob 

Ščavnici
2. Fras Martin, roj. 1968, Lešane 24, Apače
8. Ime liste: Forum za kmetijstvo in  

podeželje SDS 19 glasov
Število mandatov: 0

II.
VOLITVE V DRUGI VOLILNI SKUPINI – PRAVNE OSEBE

A.
VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE IZ DRUGE VOLILNE SKUPINE –  
PRAVNE OSEBE

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 1.454 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 253 pravnih oseb (17,40 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 253 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 7 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 246 glasovnic.
Volilna komisija je ugotovila izid volitev v svet Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije v drugi volilni skupini (pravne 
osebe) po posameznih volilnih enotah:

1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA za 
območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šem-

peter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Volil se 
je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 96 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 13 pravnih oseb (13,54 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 13 glasovnic.
4. Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
5. Veljavnih je bilo 11 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Boris Bajc, Duplje 13d, 

Vipava 1 glas
2. Ime kandidata: Branko Tomažič,  

Vrhpolje 77, Vipava 10 glasov
IZVOLJEN JE:
Branko Tomažič, Vrhpolje 77, Vipava
Predlagatelji: TRSNICA KOBAL d.o.o., Vipava, ŽUPNIJA 

VIPAVA, VIPAVA, ŽUPNIJA ŠEMPAS, ŠEMPAS

2. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER za območja 
naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpe-
lje - Kozina, Divača in Komen. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 60 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih sta glasovali 2 pravni osebi (3,33 % vo-
lilnih upravičencev).

3. Oddani sta bili 2 glasovnici.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavni sta bili 2 glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Ime kandidata: Marjan Colja, Coljava 10, 
Komen 2 glasova

Ime kandidatke: Olga Franca, Dekani 90, 
Dekani 0 glasov

IZVOLJEN JE:
Marjan Colja, Coljava 10, Komen
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽA-

NA, PROIZVODNJA IN PREDELAVA, Z.O.O.

3. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ za območja 
naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranjska gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Preddvor, Jezersko, Gorje. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 134 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 5 pravnih oseb (3,73 % vo-
lilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 5 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 5 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. Ime kandidata: Slavko Ličef, Koprivnik 71, 
Bohinjska Bistrica 0 glasov

2. Ime kandidata: Marjan Roblek, Bašelj 63, 
Preddvor 2 glasova

3. Ime kandidata: Janez Porenta, Škofjelo-
ška cesta 32, Kranj 2 glasova

4. Ime kandidata: Vesna Čadež, Srednja  
vas 1, Poljane nad Škofjo Loko 1 glas

PO ŽREBU JE IZVOLJEN:
Janez Porenta, Škofjeloška cesta 32, Kranj
Predlagatelj KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA 

SLOGA, KRANJ

4. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA za obmo-
čja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Pol-
hov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Ko-
menda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje
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ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, 
Log - Dragomer. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 329 
pravnih oseb.

2. Glasovalo je skupaj 49 elektorjev (16,12 % volilnih 
upravičencev).

3. Oddanih je bilo 49 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo
5. Veljavnih je bilo 49 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Milan Rojnič, Vodnikova 

ulica 15, Domžale 3 glasove
2. Ime kandidata: France Mervar, Vodiška 

cesta 5, Vodice 
 38 gla-

sov
3. Ime kandidata: Milan Sobočan, Cesta v 

Polico 33, Cerklje na Gorenjskem  8 glasov
4. Ime kandidata: Ivan Gregorc, Sneberska 

cesta 144a, Ljubljana - Polje  0 glasov
IZVOLJEN JE:
France Mervar, Vodiška cesta 5, Vodice
Predlagatelj: NADŠKOFIJA LJUBLJANA, LJUBLJANA

5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE za obmo-
čja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike 
Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel. Volil se je en 
(1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 31 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 27 pravnih oseb v (87,10 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 27 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 27 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Franc Prelesnik, Nemška 

vas 22, Ribnica 
 15 gla-

sov
2. Ime kandidata: Luka Ilc, Goriča vas 48, 

Ribnica 
 12 gla-

sov
IZVOLJEN JE:
Franc Prelesnik, Nemška vas 22, Ribnica
Predlagatelja: – GO-KO, govedoreja, d.o.o., Kočevje, 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z.O.O. RIBNICA, RIB-
NICA

6. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA za obmo-
čja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, 
Bloke, Loška dolina. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 52 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 9 pravnih oseb (17,31 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 9 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 9 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Ime kandidata: Anton Lah, Bečaje 8, Cerkni-

ca 7 glasov
Ime kandidata: Jadranka Morelj, Neverke 

27b, Košana 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Anton Lah, Bečaje 8, Cerknica
Predlagatelj ŽUPNIJA SV. VID NAD CERKNICO, CER-

KNICA

7. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO za 
območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna 
peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Čr-
nomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert 
in Mokronog - Trebelno. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 93 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 22 pravnih oseb (23,66 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 22 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 22 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Ime kandidata: Božidar Zajc, Košenice 83, 

Novo mesto 1 glas
Ime kandidata: Jože Simončič, Cerov Log 

17, Šentjernej 19 glasov
Ime kandidata: Ivan Kure, Grm pri Podzemlju 

8a, Gradac 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Jože Simončič, Cerov Log 17, Šentjernej
Predlagatelj: ŽUPNIJA ŠENTJERNEJ, ŠENTJERNEJ

8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE za območja 
naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 64 
pravnih oseb.

2. Glasovalo je skupaj 5 elektorjev (7,81 % volilnih upra-
vičencev)

3. Oddanih je bilo 5 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo
5. Veljavnih je bilo 5 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Borut Florjančič, Selo pri 

Vodicah 9e, Vodice 1 glas
2. Ime kandidata: Jože Strgar, Artiče 54K, 

Artiče 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Jože Strgar, Artiče 54K, Artiče
Predlagatelj: KMEČKA ZADRUGA BREŽICE Z.O.O., 

BREŽICE

9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE za območja 
naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Pre-
bold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, 
Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje 
pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob 
Sotli in Kozje. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 172 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 15 pravnih oseb (8,72 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 15 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 15 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Alenka Selič, Podkraj pri 

Velenju 3c, Velenje 3 glasove
2. Ime kandidata: Jožef Pribožič, Skorno pri 

Šoštanju 1/b, Šoštanj 7 glasov
3. Ime kandidata: Anton Kuzman, Spodnji 

Dolič 9, Vitanje 5 glasov
IZVOLJEN JE:
Jožef Pribožič, Skorno pri Šoštanju 1/b, Šoštanj
Predlagatelj: OPATIJSKO – MESTNA ŽUPNIJA CELJE, 

CELJE

10. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ za območja 
naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Za-
vrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destr-
nik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, 
Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče 
ob Dravi, Makole, Poljčane. Volil se je en (1) član.
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1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 126 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 52 pravnih oseb (41,27 % 
volilnih upravičencev)

3. Oddanih je bilo 52 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 52 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Franc Letonja – Tomažič, 

Cvetkovci 50, Podgorci 
 4 glaso-

ve
2. Ime kandidata: Marjan Janžekovič,  

Dornavska cesta 21, Ptuj 
 35 gla-

sov
3. Ime kandidata: Peter Pribožič,  

Ormoška 89, Ptuj 
 13 gla-

sov
IZVOLJEN JE:
Marjan Janžekovič, Dornavska cesta 21, Ptuj
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O., 

PTUJ

11. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR za obmo-
čja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž 
na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, 
Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Volil se 
je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 104 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 6 pravnih oseb (5,77 % vo-
lilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 6 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 6 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Ime kandidata: Janko Stojković, Zgornja  

Selnica 59, Selnica ob Dravi 6 glasov
IZVOLJEN JE:
Janko Stojković, Zgornja Selnica 59, Selnica ob Dravi
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA SELNICA OB DRA-

VI Z.O.O., SELNICA OB DRAVI

12. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC 
za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje 
ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, 
Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, 
Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Na-
zarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. 
Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 81 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 29 pravnih oseb (35,80 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 29 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 29 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Danica Ramšak, Meža 

116, Dravograd 15 glasov
2. Ime kandidata: Andrej Purnat, Florjan pri 

Gornjem Gradu 38, Gornji Grad 14 glasov
IZVOLJENA JE:
Danica Ramšak, Meža 116, Dravograd
Predlagatelj: KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZA-

DRUGA Z.B.O, SLOVENJ GRADEC

13. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA 
za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgo-
na, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Ti-
šina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, 
Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Raz-
križje, Apače. Volil se je en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 112 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 19 pravnih oseb (16,96 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 19 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 19 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Danilo Rihtarič, Boračeva 

20, Radenci 8 glasov
2. Ime kandidata: Branko Virag, Ravenska 

ulica 35, Odranci 6 glasov
3. Ime kandidata: Dejan Horvat, Markovci 95, 

Šalovci 5 glasov
IZVOLJEN JE:
Danilo Rihtarič, Boračeva 20, Radenci
Predlagatelj: Kmetijska zadruga Radgona z.o.o., Gornja 

Radgona

B.
VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO 
GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE IZ DRUGE 

VOLILNE SKUPINE – PRAVNE OSEBE
1. Na volitvah v svete območnih enoti KGZS v skupini 

pravnih oseb 25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev 
voliti 1.454 pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 253 pravnih oseb (17,40 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 253 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 5 glasovnic.
5. Veljavnih je bilo 248 glasovnic.

1. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVA GORICA za 
območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šem-
peter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko. Voli se 
en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 96 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 13 pravnih oseb (13,54 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 13 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 13 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. Ime kandidata: Branko Tomažič,  
Vrhpolje 77, Vipava  9 glasov

2. Ime kandidata: Goran Jakin, Gornje  
Cerovo 57, Kojsko  4 glasove

IZVOLJEN JE:
Branko Tomažič, Vrhpolje 77, Vipava
Predlagatelji:TRSNICA KOBAL d.o.o., Vipava, ŽUPNIJA 

ŠEMPAS, ŠEMPAS, ŽUPNIJA VIPAVA, VIPAVA

2. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOPER za območja 
naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpe-
lje - Kozina, Divača in Komen. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 60 
pravnih oseb.

2. Glasovalo sta skupaj 2 elektorja (3,33 % volilnih upra-
vičencev).

3. Oddanih sta bili 2 glasovnici.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavni sta bili 2 glasovnici.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Robert Fakin, Prečna  

pot 3, Portorož 2 glasova
2. Ime kandidatke: Olga Franca, Dekani 90, 

Dekani 0 glasov
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IZVOLJEN JE:
Robert Fakin, Prečna pot 3, Portorož
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, 

Z.O.O., KOPER

3. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KRANJ za območja 
naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranjska gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Preddvor, Jezersko, Gorje. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 134 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 5 pravnih oseb (3,73 % vo-
lilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 5 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 5 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Zdravko Bogataj, Bukovi-

ca 30, Selca  2 glasova
2. Ime kandidata: Drago Česen, Hladnikova 

ulica 35, Križe  1 glas
3. Ime kandidatke: Karolina Bremec Odar, 

Studor 33, Srednja vas  0 glasov
4. Ime kandidatke: Vesna Čadež, Srednja 

vas 1, Poljane 1 glas
5. Ime kandidata: Adrijan Bradaš, Stara  

Cesta 96H, Logatec 1 glas
IZVOLJEN JE:
Zdravko Bogataj, Bukovica 30, Selca
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA  

Z O.O., ŠKOFJA LOKA

4. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA LJUBLJANA za obmo-
čja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Pol-
hov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Ko-
menda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje 
ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, 
Log - Dragomer. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 329 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 49 pravnih oseb (14,89 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 49 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 49 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Ivan Gregorc, Sneberska 

cesta 144a, Ljubljana - Polje  0 glasov
2. Ime kandidata: Milan Rojnič, Vodnikova 

ulica 15, Domžale 3 glasove
3. Ime kandidata: France Mervar, Vodiška 

cesta 5, Vodice  36 glasov
4. Ime kandidatke: Milena Vrhovec, Vir pri 

Stični 113, Ivančna Gorica 10 glasov
IZVOLJEN JE:
France Mervar, Vodiška cesta 5, Vodice
Predlagatelj: NADŠKOFIJA LJUBLJANA, LJUBLJANA

5. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA KOČEVJE za obmo-
čja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike 
Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel. Voli se en 
(1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 31 prav-
nih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 27 pravnih oseb (87,10 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 27 glasovnic.
4. Neveljavna je bila 1 glasovnica.
5. Veljavnih je bilo 26 glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Franc Prelesnik, Nemška 

vas 22, Ribnica 14 glasov
2. Ime kandidata: Luka Ilc, Goriča vas 48, 

Ribnica 3 glasove
3. Ime kandidata: Stanko Oblak, Graben 4, 

Ortnek 9 glasov
IZVOLJEN JE:
Franc Prelesnik, Nemška vas 22, Ribnica
Predlagatelj: GO-KO, govedoreja, d.o.o., Kočevje

6. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA POSTOJNA za obmo-
čja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, 
Bloke, Loška dolina. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 52 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 9 pravnih oseb (17,31 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 9 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 9 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. Ime kandidatke: Jadranka Morelj,  
Neverke 27b, Košana 2 glasova

2. Ime kandidata: Anton Lah, Bečaje 8,  
Cerknica 7 glasov

IZVOLJEN JE:
Anton Lah, Bečaje 8, Cerknica
ŽUPNIJA SV. VID NAD CERKNICO, CERKNICA

7. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA NOVO MESTO za 
območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna 
peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Čr-
nomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert 
in Mokronog - Trebelno. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 93 pravnih 
oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 22 pravnih oseb (23,66 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 22 glasovnic.
4. Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
5. Veljavnih je bilo 20 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Ime kandidata: Jože Cajnar, Ulica 1. maja 2, 
Metlika 20 glasov

IZVOLJEN JE:
Jože Cajnar, Ulica 1. maja 2, Metlika
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O., 

METLIKA

8. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA BREŽICE za območja 
naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 64 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 5 pravnih oseb (7,81 % vo-
lilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 5 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 5 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Ime kandidata: Jože Strgar, Artiče 54K,  
Artiče 5 glasov

IZVOLJEN JE:
Jože Strgar, Artiče 54K, Artiče
Predlagatelj: KMEČKA ZADRUGA BREŽICE Z.O.O., 

BREŽICE

9. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA CELJE za območja 
naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Pre-
bold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, 
Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje
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pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistri-
ca ob Sotli in Kozje. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 172 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 15 pravnih oseb (8,72 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 15 glasovnic.
4. Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
5. Veljavnih je bilo 13 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Ime kandidata: Anton Kuzman, Spodnji Dolič 

9, Vitanje 13 glasov
IZVOLJEN JE:
Anton Kuzman, Spodnji Dolič 9, Vitanje
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA, 

Z.O.O., SLOVENSKE KONJICE

10. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA PTUJ za območja 
naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Za-
vrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destr-
nik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, 
Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče 
ob Dravi, Makole, Poljčane. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 126 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 52 pravnih oseb (41,27 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 52 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 52 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. Ime kandidata: Peter Pribožič,  
Ormoška 89, Ptuj 14 glasov

2. Ime kandidata: Marjan Janžekovič,  
Dornavska cesta 21, Ptuj 34 glasov

3. Ime kandidata: Franc Letonja – Tomažič, 
Cvetkovci 50, Podgorci  4 glasove

IZVOLJEN JE:
Marjan Janžekovič, Dornavska cesta 21, Ptuj
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O., 

PTUJ

11. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MARIBOR za obmo-
čja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž 
na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, 
Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju. Voli se 
en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 104 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 6 pravnih oseb (5,77 % vo-
lilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 6 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo
5. Veljavnih je bilo 6 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Marjan Žavcar,  

Pesnica 14a, Zgornja Kungota   1 glas
2. Ime kandidata: Ivan Lenart, Marjeta na 

Dravskem polju 108, Marjeta na Dravskem polju  5 glasov
IZVOLJEN JE:
Ivan Lenart, Marjeta na Dravskem polju 108, Marjeta na 

Dravskem polju
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA RAČE Z.O.O., 

RAČE

12. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA SLOVENJ GRADEC 
za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje 
ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, 
Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, 
Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Na-
zarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji. 
Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 81 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 29 pravnih oseb (35,80 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 29 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo
5. Veljavnih je bilo 29 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Silvester Mežnar,  

Florjan 16, Šoštanj 17 glasov
2. Ime kandidatke: Danica Ramšak,  

Meža 116, Dravograd  12 glasov
IZVOLJEN JE:
Silvester Mežnar, Florjan 16, Šoštanj
Predlagatelj: ŽUPNIJA ŠOŠTANJ, ŠOŠTANJ

13. VOLILNA (OBMOČNA) ENOTA MURSKA SOBOTA 
za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgo-
na, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Ti-
šina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, 
Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Raz-
križje, Apače. Voli se en (1) član.

1. Na volitvah v svet KGZS v skupini pravnih oseb 
25. maja 2016 je imelo pravico preko elektorjev voliti 112 
pravnih oseb.

2. Po elektorjih je glasovalo 19 pravnih oseb (16,96 % 
volilnih upravičencev).

3. Oddanih je bilo 19 glasovnic.
4. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
5. Veljavnih je bilo 19 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime kandidata: Branko Virag,  

Ravenska 35, Odranci 9 glasov
2. Ime kandidata: Danilo Rihtarič,  

Boračeva 20, Radenci 10 glasov
IZVOLJEN JE:
Danilo Rihtarič, Boračeva 20, Radenci
Predlagatelj: Kmetijska zadruga Radgona z.o.o., Gornja 

Radgona

Št. 014-2/2015-71
Ljubljana, dne 3. junija 2016

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Volilna komisija 

Gospodinjska ulica 6, Ljubljana

Jože Benec l.r.
predsednik

Jože Krulec l.r.
član

Damjan Meško l.r.
član

Bogdan Štepec l.r.
član
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OBČINE
CERKNO

1770. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči 
z identifikacijsko številko sheme pomoči

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in 28. člena Pravilnika o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Cerkno za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, 
št. 31/16) objavljam

O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 

informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko sheme pomoči

I.
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije 

(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 16. 5. 2016 
posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi 
državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.

Evropska Komisija je dne 27. 5. 2016 potrdila prejem 
povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o 
identifikacijski številki sheme pomoči.

Shema pomoči »Pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za program-
sko obdobje 2016–2020« se vodi pod identifikacijsko številko: 
SA.45429(2016/XA)

Št. 331-0001/2016-5
Cerkno, dne 31. maja 2016

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

ČRENŠOVCI

1771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Črenšovci

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 14/15 – 
ZUUJFO) ter na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci 
na 14. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel

O D LO K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu  
Občine Črenšovci

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Črenšovci – SD OPN 1, in sicer:

– v 25. členu se pri točki b) Pogoji glede lege objektov, 
v četrtem odstavku v četrtem stavku izbriše beseda »javne«, 
pred besedo ceste,

– v 25. členu se pri točki b) Pogoji glede lege objektov, 
v četrtem odstavku, peti stavek spremeni tako, da glasi: »Sta-
novanjske objekte se v notranjosti parcel lahko gradi, če je do 
parcele urejena dovozna pot.«,

– v 25. členu se pri točki d) Pogoji in merila za parcelacijo, 
v drugem odstavku besedilo 4 m spremeni v »3 m« in besedilo 
5 m v besedilo »4 m«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 0320-14/2016-95
Črenšovci, dne 26. maja 2016

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

GROSUPLJE

1772. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Grosuplje 1

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 popr.), 43/11 – ZKC-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP, 109/12, 35/13 sklep US in 76/14 
odl. US ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 1/10) župan občine Grosuplje objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Grosuplje 1

Občina Grosuplje obvešča javnost o javni razgrnitvi do-
polnjenega osnutka SD OPN 1 (v nadaljevanju: SD OPN 1), ki 
ga je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve, 
d.o.o., Domžale, junij 2016. Občina sočasno seznanja javnost z 
Okoljskim poročilom (v nadaljevanju: OP) izdelanim za pridobitev 
mnenja o ustreznosti, ki ga je izdelala družba Locus, prostorske 
informacijske rešitve d.o.o., Domžale ter z Dodatkom za presojo 
sprejemljivosti izvedbe plana na varovana območja (v nadaljeva-
nju: Dodatek), ki ga je izdelal Ipsum d.o.o., Domžale, maj 2016.

Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se 
jim s SD OPN 1 spreminja namenska raba prostora in je obja-
vljen na spletni strani www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.
html in oglasni deski občine Grosuplje. Občina hkrati obvešča 
javnost, da je v okviru postopka SD OPN 1 izvedla uskladitev 
mej namenske rabe prostora veljavnega OPN z zadnjimi po-
datki zemljiško knjižnega katastra ter na ta način kar najbolj 
uskladila akt z ažurnimi geodetskimi podatki.

1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 1 bo 

potekala v času od
torka 14. junija 2016 do vključno torka 23. avgusta 2016
v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-

suplje (Urad za prostor, 2. nadstropje), v času uradnih ur, in 
sicer:
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ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure,
ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure,
ob petkih od 8.00–11.00 ure.
Gradivo za SD OPN 1, bo javno dostopno na spletni strani 

Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html 
ter na Uradu za prostor v času uradnih ur.

2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava SD OPN 1 bo potekala v Dvorani druž-

benega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v 
ponedeljek 20. junija 2016 ob 17.00 uri.

Kraj in čas javne obravnave OP in Dodatka bo objavljen 
naknadno po pridobitvi mnenja o ustreznosti, predvidoma v 
drugi polovici predmetne javne razgrnitve oziroma o njenem 
podaljšanju, če se za to izkaže potreba.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za 
njihovo posredovanje

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku SD 
OPN 1 lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, 
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje na obrazcu, ki bo objavljen 
na spletni strani ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času 
javne razgrnitve.

4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih 

zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča 
bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske 
občine in ne z osebnimi podatki.

5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, na spletni 
strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si in na oglasni deski 
Občine Grosuplje.

Št. 3505-0003/2012
Grosuplje, dne 3. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Po pooblastilu župana
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012

Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

JESENICE

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06, 49/06, 33/07, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98, 38/10, 127/06, 38/10 in 57/11), 3. člena Zako-
na o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 43/11, 21/13, 111/13, 
74/14 in 92/14), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 
92/11, 41/14 in 41/15) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je Občinski 
svet Občine Jesenice na 13. redni seji dne 19. 5. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice

1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-

davinske odpadne vode v Občini Jesenice (Uradni list RS, 

št. 84/06, 114/09 in 27/14), se v 2. členu doda nov odstavek, 
ki se glasi:

»Za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih do-
stop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu ko-
munalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, 
se izvajanje javne službe zagotavlja v omejenem obsegu v 
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.«

2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja 

v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 
Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:

– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, 
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v go-
spodinjstvu,

– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali 
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s 
komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in 
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen 
povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna 
količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi 
njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od 
onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih 
količin onesnaževal, določenih v predpisu, ki ureja odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode,

– nastaja kot industrijska odpadna voda, za katero iz 
posebnega predpisa, ki posamezna vprašanja emisije snovi 
in toplote pri odvajanju tovrstne industrijske odpadne vode 
ureja drugače, izhaja, da se za te industrijske odpadne vode 
ne uporablja ali

– nastaja kot industrijska odpadna voda v napravi, za 
katero iz posebnega predpisa, ki posamezna vprašanja emi-
sije snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode iz 
tovrstne naprave ureja drugače, izhaja, da se za industrijske 
odpadne vode iz te naprave ne uporablja.

Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot po-
sledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tla-
kovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se 
odvaja v javno kanalizacijo. Za padavinsko odpadno vodo ne 
šteje odpadna voda, ki se zbira in odteka iz površin objektov 
ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo, skladiščenje 
ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkci-
onalnih prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na 
teh površinah poteka manipulacija z odpadki in bi lahko prišlo 
do onesnaženja površin.

Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napra-
vo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura 
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.

Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opre-
mo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice od-
padnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od me-
sta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega 
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko 
omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem 
nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda 
ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanaliza-
cijsko omrežje.

Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne in nepre-
točne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.

Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela objekta 
in upravljavec javnih površin. Ne glede na to lahko obveznosti 
uporabnika javne službe izpolnjuje:

– eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je 
med lastniki o tem dosežen pisni dogovor,
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– eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanj-
sko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen 
pisni dogovor, in

– upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če 
gre za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost 
ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, 
da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji 
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napra-
vo ali na končno mesto izpusta.

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen 
kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njihovi podlagi.«

3. člen
V 6. členu se za besedo »skladno« doda besedilo 

»s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in pa-
davinske odpadne vode in«, besedilo »odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode sprejetim v skladu 
s predpisom, ki določa vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru 
opravljanja storitev« pa se črta.

4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne 
odpadne vode,

– redno vzdrževanje javne kanalizacije,
– prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se 

zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo 
ter njeno čiščenje,

– prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE za 
komunalne odpadne vode za objekte, ki niso priključeni na 
javno kanalizacijo,

– obdelava blata,
– pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpa-
dno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo,

– obveščanje uporabnikov javne službe,
– izdelava programa izvajanja javne službe,
– vodenje evidence o izvajanju javne službe,
– poročanje o izvajanju javne službe in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 

padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, so naloge 
javne službe, ki so posebne storitve.«

5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na ob-

močju aglomeracije, se mora odvajati neposredno v javno 
kanalizacijo.

V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven aglomera-
cije, če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m 
in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na 
koristi za okolje.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko na 
območju aglomeracije komunalna odpadna voda izjemoma 
odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE ali nepretočno greznico, če so izpolnjeni 

pogoji iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.

Do izgradnje javne kanalizacije se komunalna odpadna 
voda iz stavbe, na območju iz prvega odstavka tega člena, 
odvaja v obstoječo pretočno greznico ali malo čistilno ko-
munalno napravo.

Do izgradnje javne kanalizacije je dovoljeno, če opre-
mljanje zemljišča z javno kanalizacijo ne poteka hkrati z 
gradnjo stavbe, komunalno odpadno vodo iz stavb čistiti 
oziroma zbirati:

– v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manj-
šo od 50 PE,

– v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz tretje-
ga odstavka 8.a člena.«

6. člen
Besedilo 8.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih izven meja aglomeracije morajo lastniki 

stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo 
od 50 PE, ali tipski mali komunalni čistilni napravi tako, da 
parametri onesnaženosti ne presegajo vrednosti iz predpisa, 
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. 
Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora zagoto-
viti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko ko-
munalna odpadna voda iz objekta z območja izven meja 
aglomeracije odvaja v malo komunalno čistilno napravo z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je sestavljena iz enote 
za mehansko čiščenje (pretočna greznica), iz katere se 
odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje in je 
dimenzionirana v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se lahko 
komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno 
greznico, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode 
iz stavb mora biti manjša od 50 PE,

– nepretočna greznica mora biti na območju, kjer čišče-
nje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napra-
vi tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne 
vode v vode ali posebnih geografskih razmer, ki lahko nega-
tivno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave 
(posebne geografske razmere, nestalno naseljene stavbe),

– nepretočna greznica mora biti zgrajena v skladu s 
predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne od-
padne vode,

– upravljavec nepretočne greznice mora zagotoviti pre-
vzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo 
storitev javne službe.

Na območjih izven meja aglomeracije, se lahko komu-
nalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo 
komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo enako ali večjo 
od 50 PE, ki je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov 
nestanovanjskih stavb. Upravljavec male komunalne čistilne 
naprave mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev 
javne službe.«

7. člen
V 9. členu se črta zadnja alineja.

8. člen
V 15. členu se za besedo »naprave« doda beseda 

»nahajajo«.

9. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v peti alineji pred be-

sedo »nezahtevne« doda besedi »enostavne in«.
V drugem odstavku se pod 3. točko se črta druga 

alineja.



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 6. 6. 2016 / Stran 6113 

10. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedna zveza »ali 

odstrani in« zamenja z besedno zvezo »in odstrani ali«.

11. člen
V prvem odstavku 23. člena se v četrti alineji črta besedilo 

»dokazilo o plačanem znesku komunalnega prispevka in«.

12. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo »parcelne 

meje oziroma«.

13. člen
V 31. členu se črta beseda »tehnološke«.

14. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno 

vodo, mora letno poročilo o obratovalnem monitoringu, ki je 
izdelano skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu za 
odpadno industrijsko vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali 
elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto. Uporabnik je 
dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količi-
ne industrijske odpadne vode (sprememba tehnologije, obse-
ga proizvodnje, prenehanje določene dejavnosti, sprememba 
predčiščenja ipd.) pridobiti soglasje izvajalca.«

15. člen
V 34. členu se v prvem odstavku za besedo »programom« 

doda besedilo »izvajanja javne službe«, besedilo »odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode« pa se črta.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Obstoječe pretočne greznice, katere služijo obstoječim 

objektom, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov pred 14. decembrom 
2002, so dolžni lastniki urediti v skladu z 8.a členom odloka ob 
prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve tega odloka oziroma 
najpozneje do 31. decembra 2021.«

16. člen
V 35. členu se besedilo prve alineje spremeni tako, da 

se glasi:
»– prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat 

na tri leta,«.
V drugi alineji se besedi »dve leti« spremenita v besedi 

»tri leta«.
V četrti alineji se za besedo »obstoječih« doda beseda 

»pretočnih«.
V peti alineji se za besedo »malimi« doda beseda »ko-

munalnimi«.

17. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, 

mora greznice prazniti izvajalec javne službe s posebnimi vo-
zili za praznjenje, vsebino pa odvažati na Centralno čistilno 
napravo Jesenice. Prevzem blata iz pretočnih greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav se izvaja skladno s programom 
prevzema blata, katerega letno pripravi izvajalec.«

18. člen
V prvem odstavku 40. členu se druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– prevzem blata iz individualnih greznic in malih komu-

nalnih čistilnih naprav,«.
Osma in trinajsta alineja se črtata.
V dvanajsti alineji se črta besedilo »in interne kanalizacije 

uporabnika pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo na 
njegove stroške«.

19. člen
Besedilo prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Izvajalec mora uporabnike javne službe, ki so priključeni 

na javno kanalizacijo in uporabnike javne službe, ki so lastniki 
ali upravljavci pretočnih in nepretočnih greznic in malih komu-
nalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, pisno 
obveščati v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode.«

20. člen
V 43. členu se v 1. in 14. točki beseda »upravljavca« 

zamenja z besedo »izvajalca«.
V 2. točki se besedna zveza »možnosti priključitve« spre-

meni v »pridobitve uporabnega dovoljenja za javno kanaliza-
cijo«.

V 8. točki se beseda »upravljavcu« zamenja z besedo 
»izvajalcu«.

V 11. točki se beseda »tehnološko« zamenja z besedo 
»industrijsko«, beseda »emisijskem« pa se zamenja z besedo 
»obratovalnem«.

Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. na območjih, kjer prevzem in odvoz komunalne od-

padne vode iz nepretočne greznice ali blata iz male komunalne 
čistilne naprave z motornim vozilom tehnično ni izvedljivo mora 
uporabnik zagotoviti praznjenje in odvoz vsebine iz nepretočne 
greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE ter predajo izvajalcu javne službe.«

21. člen
V drugem odstavku 44. člena se beseda »tehnološko« 

zamenja z besedo »industrijsko«.

22. člen
V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo »po stopnji 

onesnaženja«.
V četrtem odstavku se za besedo »obračunava« doda 

besedilo »v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«, 
besedilo »po pavšalu, ki znaša 4,5 m3 odpadne vode na osebo 
na mesec« pa se črta.

23. člen
V 55. členu se za besedo »plačajo« doda besedilo »stori-

tev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode«, besedilo 
»stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode« pa se črta.

24. člen
Ne glede na določbe tega odloka morajo lastniki obsto-

ječih objektov, ki imajo čiščenje komunalne odpadne vode za-
gotovljeno z malo komunalno čistilno napravo, v aglomeraciji, 
kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana ali v aglo-
meraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, 
aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo ali lastnik 
obstoječega objekta izven aglomeracije in je dolžina kanaliza-
cijskega priključka manjša od 100 metrov, zagotoviti odvajanje 
in čiščenje v skladu s tem odlokom ob prvi rekonstrukciji objek-
ta od uveljavitve tega odloka.

25. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2016
Jesenice, dne 19. maja 2016

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.
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KUZMA

1774. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene 
programov predšolske vzgoje in plačila 
staršev in o manjši notranji igralni površini 
od 3 m2 v enoti vrtca pri Osnovni šoli Kuzma

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUJPS, 
40/11 – ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – 
ZUUJFO), določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. člena Pravilnika o spre-
membah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, 
št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 4/10 in 47/13) in 15. člena 
Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 
93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 
11. redni seji dne 24. maja 2016 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov 
predšolske vzgoje in plačila staršev in o manjši 

notranji igralni površini od 3 m2 v enoti vrtca  
pri Osnovni šoli Kuzma

1. člen
V 1. členu Sklepa o določitvi cene programov predšolske 

vzgoje in plačila staršev in o manjši notranji igralni površini 
od 3 m2 v enoti vrtca pri Osnovni šoli Kuzma (Uradne objave 
Občine Kuzma, št. 008/2015) se cena »335,99 €« briše in se 
nadomesti z novo ceno, ki znaša »358,31 €«.

2. člen
Vse ostale določbe Sklepa o določitvi cene programov 

predšolske vzgoje in plačila staršev in o manjši notranji igralni 
površini od 3 m2 v enoti vrtca pri Osnovni šoli Kuzma, ostanejo 
nespremenjene.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

se uporablja od 1. septembra 2016 dalje.

Št. 900-0003/2016-3
Kuzma, dne 24. maja 2016

Podžupan
Občine Kuzma
Drago Šafer l.r.

LAŠKO

1775. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) 
in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 
– UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne 25. 5. 
2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško  

za leto 2016

1. člen
Dopolni se 11. člen Odloka o proračunu Občine Laško 

za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) tako, da se doda tretji 
odstavek, ki glasi:

»Za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se lahko 
občina zadolži do višine 2.700.000,00 EUR, če se s tem zmanj-
šajo stroški občinskega dolga.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0027/2015
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1776. Odlok o režijskem obratu Občine Laško

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, 
št. 42/08) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni 
list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni 
seji dne 25. 5. 2016 sprejel

O D L O K
o režijskem obratu Občine Laško

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Laško ustanavlja režijski obrat, s 

sedežem Mestna ulica 2, 3270 Laško.
S tem odlokom se določa njegova organizacijska zasno-

va, njegove pristojnosti in financiranje.

II. ORGANIZACIJSKE DOLOČBE

2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Laško.

3. člen
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja 

organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Laško 
in ni pravna oseba.

4. člen
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu z 

Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Laško.

III. DEJAVNOST

5. člen
Režijski obrat lahko izvaja naslednje naloge:
– oskrba s pitno vodo,
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– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega 

gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vo-
dnega gospodarstva ter energetike,

– predlaganje standardov in normativov za gospodarske 
javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,

– gospodarjenje s komunalno infrastrukturo ter načrtova-
nje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne 
infrastrukture,

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev go-

spodarskih javnih služb in prometa,
– pripravljanje predlogov za določanje prometne uredit-

ve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti 
cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu,

– druge naloge s tega področja.

IV. FINANCIRANJE

6. člen
Viri financiranja režijskega obrata so:
– proračun Občine Laško,
– drugi viri (takse, priključnine, omrežnine, kanalščina …).

7. člen
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat 

opravlja občinska uprava.
Za režijski obrat se vodi ločeno knjigovodstvo, kar omo-

goča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki 
veljajo za gospodarske javne službe.

8. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem odlokom se smisel-

no uporabljajo določila Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Laško ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske 
javne službe.

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2016
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Laško

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 46/15) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Urad-
ni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni 
seji dne 25. 5. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Laško

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji ob-

činskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), v 
nadaljevanju: odlok.

2. člen
4. člen odloka se v tabeli »Lokalne ceste (LC) med naselji 

v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih ob-
činah so:« spremeni tako, da:

– se doda naslednji zapis:

Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec 

odseka
Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

26.1 200330 200331 C R3 681 Tevče – Sv. Peter – Olešče C R3 681 4.358

– se spremeni naslednji zapis:

Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec 

odseka
Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

18 200180 200181 O 200171 Rečica – Slivno – Šmohor O 200321 6.292
ter se spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Laško znaša 143.080 m 
(143,080 km).«

3. člen
5. člen odloka se v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih Ob-

čine Laško in med naselji so:« spremeni tako, da:
– se briše zapis:

Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec 

odseka
Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

327 702860 702861 C 200030 Plazovje-Radosavljevič Z N.H. 585

– se dodajo naslednji zapisi:

Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec 

odseka
Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

3.1 700020 700023 O 700021 Širje – graščina – Šeško Z HŠ 3 260
3.2 700020 700024 O 700021 Širje – Kranjec Z HŠ 14a 122

14.1 700120 700122 O 700121 Briše – Pleš O 872031 2.022
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Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec 

odseka
Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

16.1 700140 700142 O 700141 Lokavec – Kristanc Z HŠ 59 262
22.1 700200 700202 O 700201 Zabrež – Pavčnik Z HŠ 2 86
27.1 700270 700271 O 200041 Vodiško – Kolšek – Klepej Z razcep 215
36.1 700340 700344 O 200151 Trojno – Lukež Z HŠ 18 197
51.1 700440 700444 O 200061 Polana – Sv. Kancijan Z cerkev 264
52.1 700450 700452 O 700451 Marijina vas – Resnik Z HŠ 31 226
53.1 700460 700462 O 700461 Marijina vas – Kranjc Z HŠ 12 315
55.1 700510 700512 O 200111 Blatni Vrh – Grofelnik Z HŠ 42 261
57.1 700530 700533 O 200111 Blatni Vrh – Dobršek Z HŠ 13 144
59.1 700570 700572 O 700571 Lahov Graben – Žagar Z HŠ 9 151
64.1 700650 700651 O 200111 Trobni Dol – Jelenc – Gradišnik Z HŠ 46 517
65.1 700680 700682 O 700681 Trobni Dol – Klavžar Z HŠ 45 480
73.1 700750 700752 O 200311 Šentrupert – Pelko Z HŠ 82 349
77.1 700770 700772 O 700771 Šentrupert – Sele – Plahuta Z HŠ 63 577
79.1 700790 700792 O 700791 Šentrupert – Zelič Z HŠ 43 418
84.1 700850 700852 O 200111 Trobni Dol – Wiegele Z HŠ 25b 626
87.1 700890 700892 O 700891 Mala Breza – Olešče – povezava O 701271 465

104.1 701010 701013 O 701012 Gozdec – Oplotnik Z HŠ 5 307
109.1 701050 701052 O 701051 Vrh nad Laškim – Žigon O 200081 906
112.1 701080 701082 O 701081 Kladje – Zelič Z HŠ 1a 365
118.1 701140 701142 O 701141 Radoblje – Križan Z HŠ 15 196
126.1 701180 701186 O 701183 Plazovje – Bučar Z HŠ 10 32
129.1 701200 701203 O 701201 Lahomno – Tržan Z HŠ 80a 479
129.2 701200 701204 O 200151 Lahomšek – Golob Z HŠ 83 374
129.3 701200 701205 O 200151 Lahomšek – Zalokar Z HŠ 13 144
139.1 701290 701293 O 701291 Olešče – Slapšak Z HŠ 15 191
140.1 701300 701302 O 701301 Reka – Vrečar Z HŠ 29 246
144.1 701370 701373 O 701371 Rifengozd – Dušak – Iršič Z gozdna 1.240
144.2 701370 701374 O 036011 Rifengozd – Bevc Z HŠ 17 251 438 Celje
144.3 701370 701375 O 701374 Rifengozd – Milošič Z HŠ 19 359
144.4 701370 701376 O 200221 Pečovnik – Rifengozd – Hriberšek Z HŠ 16 114 51 Celje
147.1 701400 701402 O 701401 Marija Gradec – Feldin Z HŠ 52 130
147.2 701400 701404 O 701401 Marija Gradec – Vovk Z HŠ 77 357
147.3 701400 701405 O 701401 Harje – Vidic Z HŠ 19 223
150.1 701420 701423 O 701421 Pod gradom Z HŠ 14 103
161.1 701510 701515 O 701511 Strmca – Rajh – Albreht – Puh Z HŠ 106 206
164.1 701530 701532 O 701531 Kuretno – Medved Z HŠ 16 335
167.1 701550 701553 O 200211 Trnovo – Brlec Z HŠ 18 386
168.1 701560 701562 O 200211 Sedraž – Štarkl Z HŠ 18 115
168.2 701560 701563 O 701531 Trnov Hrib – Kotar Z HŠ 8 184
170.1 701570 701574 O 701572 Trnov Hrib – Seles Z HŠ 26 108
178.1 701650 701653 O 200211 Belovo – Klopčič Z HŠ 8a 126
188.1 701780 701782 O 701781 Huda Jama – Sindikalni dom Z HŠ 1 113
188.2 701780 701783 O 701782 Huda Jama – Selič Z HŠ 6 34
192.1 701800 701804 O 701801 Zg. Rečica – Maček – Lah Z HŠ 111 394
192.2 701800 701805 O 701804 Zg. Rečica – Lah Z HŠ 110a 171
195.1 701840 701842 O 200171 Zg. Rečica – Podkoritnik Z HŠ 66 202
197.1 701860 701862 O 200321 Planinski dom Šmohor Z HŠ 9 132
200.1 701890 701892 O 701891 Brstnik – Peganc – Baak Z HŠ 12b 474
202.1 701900 701903 O 701901 Rifengozd – Šanca – Švab Z HŠ 8 89
234.1 702100 702105 O 200161 Taborje II Z p. 121/7 88
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Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec 

odseka
Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

248.1 702160 702166 O 702161 Mestna ulica – Aškerčev trg O 702162 72

283.1 702400 702402 O 200021 Rimske Toplice – Fantinato Z HŠ 46a 75

289.1 702450 702452 O 200181 Sp. Rečica – Brečko Z HŠ 92 46

303.1 702630 702632 O 702631 Ojstro – Deželak Z razcep 278

305.1 702650 702652 O 200141 Valentiničeva cesta – Krajnc – Novak Z HŠ 39 165

328.1 702870 702872 O 702871 Brstnik – Dimitrijevič – Krajnc Z HŠ 10 172

330.1 702890 702892 O 702891 Blatni Vrh – Gradič Z HŠ 43 543

340.1 912180 912182 O 912181 Svetina – Požnica – Zupanc Z HŠ 10 1.274 526 Štore

– se spremenijo naslednji zapisi:

Zap. št. Cesta Odsek Začetek 
odseka Opis Konec odseka Dolžina 

[m]
Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

13 700100 700101 O 700121 Obrežje-Majland Z HŠ 21 489

17 700150 700151 O 200051 Pavlič-Maček Z HŠ 21 1.774

22 700200 700201 O 200031 Povčeno – Zabrež – Ivšek Z HŠ 5 352

25 700240 700241 O 200041 Sv. Miklavž-cerkev Z cerkev 180

33 700320 700321 C RT 933 Sele – Vrečko Z HŠ 46 530

43 700400 700401 C RT 933 Polana – Špitalar – Guček Z HŠ 56 1.048

56 700520 700521 O 200111 Mrzlo Polje – Blatni Vrh – Jakopin Z p. 190/3 695

57 700530 700531 O 200111 Blatni Vrh – Mrzlo Polje – Zorko Z HŠ 25 1.299

87 700890 700891 C R3 681 Mala Breza – Olešče O 200331 2.479

94 700930 700933 O 700931 Leše – Kumarc Z HŠ 46 1.037

95 700930 700934 O 200091 V. Grahovše – Cvibovšek Z HŠ 22 293

102 701000 701001 O 200101 V. Gorelce – Tovornik Z HŠ 10b 998

105 701020 701021 O 200101 Ples – Jančič – Male Grahovše O 200091 1.349

109 701050 701051 O 200101 Vrh – Milčinović Z HŠ 34a 479

110 701060 701061 O 701041 Selo nad Laškim – Žigon – Pfeifer Z HŠ 12 921

113 701090 701091 O 200101 Leskovca – Rjavček – Odcepek Z HŠ 64 1.876

114 701090 701092 O 200101 Leskovca – Guček Z HŠ 12 168

124 701180 701183 O 701181 Strensko – Plazovje O 200031 2.451

129 701200 701202 O 200151 Lahomšek – Zemljič Z HŠ 24 518

133 701240 701241 C R3 681 Tevče – Pfeifer Z HŠ 24a 450

134 701250 701251 O 200331 Olešče – Petrovo selo Z HŠ 37 915

135 701250 701252 O 200331 Sv. Peter – cerkev Z cerkev 175

136 701270 701271 O 200331 Olešče – Mala Breza Z HŠ 11 1.648

137 701280 701281 O 200131 Reka – Zapotok O 200331 1.779

138 701290 701291 O 200131 Reka – Dermota Z HŠ 14 1.278

150 701420 701422 O 701421 Laško-Zajc Z gozdna 386

164 701530 701531 O 200191 Kuretno – Brune – Brezno O 200171 4.835

165 701540 701541 O 200211 Trnovo – Bukovca – Brune O 701531 2.154

175 701640 701641 O 200211 Belovo – Cvikl Z HŠ 18 340

189 701790 701791 O 701781 Plavc – Kaluder O 701591 1455

194 701830 701831 O 200171 Golouh – Jeran – Zavrate O 200171 1.695

204 701910 701912 O 701911 Gabrno – Trnovec Z HŠ 7 518

209 701970 701971 C G1 5 hotel Hum – Rimska cesta C G1 5 381

210 701980 701981 O 701971 hotel Hum – trgovina Laščanka C G1 5 355

211 701990 701991 O 200171 Debro – varovana stanovanja – G1 5 C G1 5 271

212 701990 701992 O 701991 varovana stanovanja – Belak Z HŠ 20 219
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219 702040 702041 C G1 5 Debro – Gauge Z HŠ 53 55

220 702040 702042 O 701391 Obrovnik – Dolenc Z HŠ 43 213

225 702060 702061 O 702161 pod gradom – Horjak Z HŠ 12 586

226 702060 702062 O 701421 pod gradom – Plahuta Z HŠ 8 81

228 702070 702072 O 702071 Pot na grad Z HŠ 7 310

235 702110 702111 O 200141 Podhumska ulica – Šetina Z HŠ 1 87

236 702110 702112 O 702111 Podhumska ulica – Kužnik Z HŠ 8 68

251 702180 702182 O 702181 Na Pristavi – Ortl Z HŠ 16 167

252 702180 702183 O 702181 Na Pristavi – Kolman Z HŠ 26 123

253 702180 702184 O 702181 Uratarič – Bajič Z HŠ 2 727

254 702180 702185 O 702181 Na Pristavi – Vodovnik Z HŠ 9 67

257 702200 702201 O 200151 Trubarjeva ulica III C R3 681 314

261 702230 702232 O 200151 Šeško – Knez Z HŠ 18 51

262 702240 702241 O 200151 Na Rebri – Trošt Z HŠ 11 199

265 702250 702253 O 702252 Šmarjeta – Sgerm Z HŠ 15 76

285 702420 702421 O 200171 Debro – Podšmihel O 200191 1.116

302 702620 702621 O 200141 Kapelica – Žikovšek O 200141 415

303 702630 702631 O 200141 Ojstro – Kačič Z HŠ 24a 345

305 702650 702651 O 200141 Ojstro – Planinšek Z HŠ 5a 498

308 702670 702671 O 701411 Topole – Jurič Z p. 1144/17 308

319 702780 702781 O 200331 Olešče – Vrbon Z HŠ 52 307

322 702810 702811 O 200051 Lokavec – Klenovšek Z HŠ 13 195

330 702890 702891 O 200111 Blatni Vrh – Pasarič Z HŠ 40a 521

ter se spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Laško znaša 282.174 m 
(282,174 km).«

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridob-
ljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
številka 37162-3/2016-41(507) z dne 29. 3. 2016.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-4/2012
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1778. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o obremenjevanju nepremičnega premoženja 
v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami 
in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem 
premoženju s strani Občine Laško

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Urad-
ni list RS, št. 84/07 in 94/07) ter na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski 
svet Občine Laško na 13. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o obremenjevanju nepremičnega premoženja 
v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami 

in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem 
premoženju s strani Občine Laško

1. člen
V Odloku o obremenjevanju nepremičnega premoženja v 

lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvar-
nih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 80/09) se spremeni 6. člen točka a) drugi 
odstavek, tako, da se na novo glasi:

"na kmetijskih in ostalih zemljiščih se upoštevajo podatki 
po dejanski rabi zemljišč (iz GERK–ov aplikacije Ministrstva za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki so objavljeni na spletni 
povezavi http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/)

– njiva, trajne rastline na njivskih po-
vršinah, rastlinjaki … (bonitetne točke 
cca od 73 do 100); 1,63 EUR/m2

– vinograd, matičnjaki, int. Sadovnjaki 
(bonitetne točke cca od 73 do 100); 1,63 EUR/m2

– trajni travniki ekstenzivni sadovnjaki 
oziroma travniški sadovnjaki (bonitetne 
točke cca od 35 do 73); 1,20 EUR/m2

– barjanski travniki, kmetijsko zemlji-
šče v zaraščanju, drevesa in grmičevje, 
plantaža gozdnega drevja, kmetijsko 
zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 
(bonitetne točke cca od 0 do 20); 0,30 EUR/m2

– gozd (bonitetne točke cca od  
0 do 35); 0,40 EUR/m2

– ostalo neplodno (vodne površine, div-
ji peskokopi) (bonitetne točke cca od  
0 do 25); 0,35 EUR/m2"

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 007-0004/2016
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1779. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij 
v tujini

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 
št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni 
seji z dne 25. 5. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za študij v tujini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini (v na-
daljnjem besedilu: pravilnik) določa pogoje, merila in postopke 
za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za študij v tujini, ki 

jih Občina Laško (v nadaljnjem besedilu: Občina) namenja štu-
dentom v okviru vsakoletnega občinskega proračuna. Enkratna 
denarna pomoč za študij v tujini se daje za opravljene obvez-
nosti določene zaporedne stopnje izobraževanja v preteklem 
študijskem letu. V primeru ponavljanja opravljanja obvezno-
sti, opravljanja plačane prakse ali drugih primerih nerednega 
opravljanja obveznosti se enkratna denarna pomoč ne daje, 
razen, če posameznik koristi redni absolventski staž.

2. člen
(dejavnosti, ki se sofinancirajo)

(1) Iz proračuna Občine se po tem pravilniku enkrat letno 
dodeli denarna pomoč za študij v tujini za opravljene obvez-
nosti določene zaporedne stopnje izobraževanja v preteklem 
študijskem letu.

(2) Občina dodeljuje enkratno denarno pomoč za študij v 
tujini na osnovi javnega razpisa.

3. člen
(upravičenci)

(1) Občina Laško dodeljuje enkratno denarno pomoč za 
študij v tujini izjemno nadarjenim posameznikom v primeru, 
da ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja visoko kvaliteto izo-
brazbe in da smer in program študija pomembno prispevata k 
dosedanjim študijskim dosežkom posameznika.

(2) Posamezniki morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo 
za študij v Republiki Sloveniji in druge pogoje, ki jih določajo 
predpisi v državi šolanja.

4. člen
(pogoji)

(1) Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da imajo državljanstvo Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Laško,
– da imajo status študenta in niso v rednem delovnem 

razmerju,
– da imajo opravljene obveznosti za preteklo študijsko 

leto, tako da izpolnjujejo pogoje za redni ali temu enako-
vredni vpis v naslednjo stopnjo izobraževanja v naslednjem 
študijskem letu,

– da delež mesečnega neto dohodka na družinskega 
člana v primerjavi s povprečnim mesečnim neto dohodkom v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu ne presega 100 %.

(2) Finančna pomoč se odobri samo enkrat v študijskem 
letu, in sicer za dodiplomski in podiplomski študij v tujini.

(3) Ob enakih pogojih imajo prednost posamezniki z niž-
jim deležem mesečnega neto dohodka na družinskega člana.

(4) Posameznik je upravičen do dodelitve enkratne 
denarne pomoči za študij v tujini največ petkrat.

II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

5. člen
(uvedba postopka)

(1) Postopek izbire upravičencev do enkratne denarne 
pomoči za študij v tujini, ki se sofinancira iz proračuna Obči-
ne, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme 
župan.

(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan naroči 
objavo javnega razpisa in imenuje strokovno komisijo za 
pripravo in izvedbo javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

6. člen
(strokovna komisija)

(1) Komisija je sestavljena iz treh članov, od tega naj-
manj dva iz občinske uprave.

http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/
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(2) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti 

prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in krite-

rijev navedenih v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v 
tem pravilniku,

– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po 
izvajalcih,

– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vklju-

čijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju 
prijavljenih dejavnosti.

7. člen
(javni razpis)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom ter na 
podlagi sklepa župana, komisija izvede javni razpis za enkratno 
denarno pomoč za študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: razpis).

(2) Razpis mora biti objavljen na spletni strani Občine.
(3) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev za predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– navedbo meril za izbor in vrednotenje posameznikove 

prijave, ki se sofinancira,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 

oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu raz-

pisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o 

razpisu,
– informacije o razpisni dokumentaciji.
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih 

morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo po-
stopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.

8. člen
(postopek izvedbe razpisa)

(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na 
način, ki je predviden v razpisu.

(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno 
izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po 
katerem so bile prejete.

(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog 
glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.

(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik.

9. člen
(dopolnitev vlog)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih 
dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem 
dni od prejema sklepa.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega 
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.

10. člen
(odločba o izbiri)

Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni 
organ občinske uprave.

11. člen
(pritožbeni postopek)

(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu od-
ločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji 
za vrednotenje področij.

(2) O pritožbi odloči župan v zakonskem roku. Odločitev 
župana je dokončna.

12. člen
(pogodba)

Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se 
uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Laško in 
posameznikom, ki je bil izbran za dodelitev enkratne denarne 
pomoči.

III. MERILA ZA DODELJEVANJE ENKRATNE DENARNE 
POMOČI ZA ŠTUDIJ V TUJINI

13. člen
(merila)

Merila za dodeljevanje enkratne denarne pomoči za študij 
v tujini so priloga tega pravilnika.

14. člen
(višina enkratne denarne pomoči)

(1) Višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini se 
določi tako, da se število točk, ki jih posameznik prejme ob 
vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke.

(2) Vrednost točke se izračuna tako, da se skupni znesek 
razpisa deli s skupnim številom točk vseh posameznikov iz-
branih za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini.

(3) Maksimalna vrednost točke se določi vsako leto do 
višine 0,9 % povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki 
Sloveniji v preteklem letu.

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMOV  
IN PORABO SREDSTEV

15. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih 
sredstev izvaja pristojni organ občinske uprave.

(2) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko po-
rabo sredstev. V primeru suma nenamenske porabe sredstev, 
lahko župan proti izvajalcu sproži postopek sankcioniranja, 
naveden v pogodbi.

(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidi-
rati na prihodnjem razpisu.

V. PREHODNE DOLOČBE

16. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo 
enako kot pravilnik.

17. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini (Uradni list RS, 
št. 99/07, 104/11).

18. člen
(veljavnost Pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-06/2016
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.
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PRILOGA: MERILA ZA MERILA ZA DODELJEVANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
ZA ŠTUDIJ V TUJINI 

 
1. Uspeh v preteklem šolskem letu: 

 
– za povprečno oceno od 9,1 in več   – 30 točk, 
– za povprečno oceno od 8,6 do 9,0   – 20 točk, 
– za povprečno oceno od 7,1 do 8,5  – 10 točk, 
– za povprečno oceno do 7,0   –   0 točk. 

 
Če v posameznikovem programu študijskega izobraževanja ustanova študija ne uporablja 
ocen iz prejšnjega odstavka, odloča o točkovanju posameznikovih ocen komisija. 
 
2. Delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim 

mesečnim neto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu: 
 

– do 25 %     – 30 točk, 
– od 25,1 % do 40 %     – 20 točk, 
– od 40,1 % do 55 %     – 15 točk, 
– od 55,1 % do 70 %     – 10 točk, 
– 70,1 % in več      –   5 točk. 

 
3. Dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga kandidat študira: 

 
– dodatno      –   5 točk. 

 
4. Dosedanje aktivno delovanje v občini Laško, na področju, ki ga kandidat študira: 

 
– dodatno      – do 10 točk. 

 
5. Časovno obdobje študija v tujini: 

 
– od 9 do 12 mesecev     – 30 točk, 
– od 6 do 9 mesecev     – 10 točk, 
– manj kot 6 mesecev    –   0 točk. 

 
6. Skupna šolnina v enem študijskem letu presega znesek 3.000,00 EUR: 
 

– dodatno      – 10 točk. 
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1780. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11, 
51/15) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji dne 
25. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Javnem zavodu Vrtec Laško

1. člen
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne progra-

me vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:

Dnevni 
program 
(6–9 ur)

Poldnevni
program 
(4–6 ur)

Prvo starostno obdobje
(oddelki od 1–3 let) 436,00 EUR 405,00 EUR
Drugo starostno obdobje
(oddelki od 3 let do vstopa 
v šolo) 330,00 EUR 307,00 EUR
Kombinirani oddelki 359,00 EUR 334,00 EUR

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je 
2,00 EUR.

2. člen
Število otrok v oddelkih Vrtca Laško lahko presega število, 

kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, za 
največ dva otroka v oddelku.

3. člen
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za 

ustrezni delež živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmer-
jenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec 
staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil 
za vsak do 8. ure javljeni dan odsotnosti.

4. člen
Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovne-

ga časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni 
poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in 
občino stalnega bivališča.

5. člen
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške 

odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. sep-
tembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezer-
vacijo starši plačajo 50 % od z njim določenega zneska plačila, 
zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno 
obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec 
izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja 
samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa 
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa 
in plačilom staršev.

6. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 20-dnev-

nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne 
izpisnice. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Vpis otroka 
lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključe-

nem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu. V primeru vpisa in 
izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno 
zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka.

7. člen
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten 

najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec 
odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10 % njim določenega 
zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen 
delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po 
odsotnosti.

Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim po-
trdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zapore-
dnih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina 
Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za 
druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med 
ceno programa in plačilom staršev.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 
št. 602-002/2012, z dne 3. 10. 2012.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2016.

Št. 602-041/2016
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1781. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 
13. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na spodaj 

navedenih zemljiščih:
– parc. št. 1501/3, k.o. 1034 – Mrzlo Polje,
– parc. št. 1501/4, k.o. 1034 – Mrzlo Polje,
– parc. št. 1501/2, k.o. 1034 – Mrzlo Polje in
– parc. št. 979, k.o. 1028 – Lahomšek.

2. člen
Zemljišča opredeljena v 1. členu tega sklepa prenehajo 

biti zemljišča s statusom javnega dobra in postanejo last Ob-
čine Laško.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-03/2016
Laško, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.
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LJUBLJANA

1782. Sklep o spremembah Sklepa o začetku 
priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja urejanja 
BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan 
Mestne občine Ljubljana sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o začetku priprave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del območja urejanja BO 1/1 in del območja 

urejanja ŠO 1/1

1.
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za del območja urejanja BO1/1 in del območja 
urejanja ŠO 1/1 (Uradni list RS, št. 37/08) se besedilo "za del 
območja urejanja BO1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1" v na-
slovu in 1. točki nadomesti z besedilom "173 Parmova".

2.
Vsa izdelana dokumentacija, gradiva in strokovne podlage, 

pridobljeni pod nazivoma »občinski podrobni prostorski načrt za 
del območja urejanja BO1/1 in za del območja urejanja ŠO 1/1« 
in »občinski podrobni prostorski načrt 173 Parmova in 322 Par-
mova muzej – del«, so sestavni del spisa postopka priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 173 Parmova.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-21/2007-87
Ljubljana, dne 30. maja 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

LJUBNO

1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o lokacijskem načrtu IPC Loke

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 in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno 
na 1. korenspondenčni seji dne 1. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o lokacijskem načrtu IPC Loke

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve 

Lokacijskega načrta IPC Loke (Uradni list RS, št 117/05, 43/15 
in 76/15 popr.; v nadaljevanju spremembe in dopolnitve).

2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka obsegajo tekstualno 

spremembo odloka in obsegajo spremembo gradbene linije 
objektov, ki zaradi lastništva enega lastnika združuje območje a1 
z območjem b. Spremembe in dopolnitve LN IPC Loke ne spre-
minjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

3. člen
V 11. členu odloka se v drugem odstavku, črta tretji stavek 

in na koncu drugega odstavka doda:
»Dostop do čistilne naprave in ekološkega otoka je 

potrebno zagotoviti v prvi fazi po spremenjeni JP 721 561, 
ki poteka po nasipu Savinje in v drugi fazi z izgradnjo ceste 
»b1« do križišča s cesto »b« in v nadaljevanju proti severu do 
čistilne naprave in ekološkega otoka. Dostop po spremenjeni 
JP 721 561 se zagotovi v primeru združitve gradbenih linij 
območja a1 in b, ki sega na območje ceste b, pred pridobitvijo 
upravnega dovoljenja za poseg v prostor. Začasna in končna 
rešitev dostopa do čistilne naprave in eko otoka se določi s 
pogodbo pred pridobitvijo upravnega dovoljenja.«

4. člen
V 28. členu odloka se v drugem odstavku doda nova tretja 

in četrta alineja, ki se glasita:
»– maksimalna gradbena linija opredeljena v grafičnih 

prilogah se spremeni: severna in južna gradbena linija območja 
b se podaljša do gradbene linije območja a1 ob pridobitvi so-
glasij tangiranih upravljalcev gospodarske javne infrastrukture. 
Najvišja točka novega objekta (sleme) združenega območja a1 
in območja b ne sme presegati slemena že izgrajenih objektov 
območja a1.

– v območju ceste "b" poteka obstoječa elektro kabelska 
kanalizacija, katera bo po združitvi območij a1 in b, oziroma 
ukinitvi ceste "b" potekala pod predvidenimi objekti. V primeru 
gradnje le manjšega povezovalnega objekta na cesti "b" se 
predvidi gradnja brez prestavitve elektro kabelske kanalizacije 
skladno s pogoji Elektra Celje. V primeru gradnje objekta na 
večjem delu trase elektro kabelske kanalizacije, je potrebno 
predvideti nadomestno kabelsko kanalizacijo ob predvideni ce-
sti "b1" od obstoječega jaška na parc. št. 953/4 do obstoječega 
jaška na parc. št. 1290/8, k.o. Savina, kar podrobneje opredeli 
Elektro Celje v projektnih pogojih. V fazi izdelave PGD in PZI 
projektne dokumentacije je potrebno pridobiti projektne pogoje 
in soglasje Elektra Celje.

– za vse morebitne prestavitve javne prometne, komunal-
ne in energetske infrastrukture v primeru združitve gradbenih 
linij območja a1 in b, se izdela PGD projekt in pridobi soglasje 
občine ter z njimi morajo soglašati tangirani nosilci urejanja 
prostora, kar zagotovi investitor posega.«

5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-04/2016
Ljubno, dne 1. junija 2016

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

NOVA GORICA

1784. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Nova 
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) in 69. člena Poslovnika Mestnega 



Stran 6124 / Št. 40 / 6. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. maja 
2016 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Nova Gorica

1.
Sprejme se obvezna razlaga 10. točke 51. člena Odloka 

o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 - popr., 10/14, 35/14, 72/14, 
2/15 – popr., 25/15, 26/15 – popr.) (v nadaljevanju: odlok), ki 
se glasi:

»Kot obstoječo parcelo objekta se razume tudi parcelo 
objekta s katere se delno ali v celoti odstrani obstoječi objekt 
ali objekte z namenom gradnje novega objekta ali objektov.«.

2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.

3.
Obvezno razlago se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-8/2006-635
Nova Gorica, dne 19. maja 2016

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Marko Tribušon l.r.

1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o sofinanciranju programov društev 
s področja kmetijstva in podeželja v Mestni 
občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 19. maja 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o sofinanciranju programov društev  
s področja kmetijstva in podeželja  

v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o sofinanciranju pro-

gramov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni 
občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10) se črta beseda 
»društev«.

Prvi stavek tretjega odstavka 1. člena se spremeni tako, 
da se na novo glasi:

»Za potrebe tega odloka se za upravičence s področja 
kmetijstva in podeželja štejejo upravičenci, katerih glavni na-
men je:«.

2. člen
V tretjem členu se črta beseda »društev«.

3. člen
Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da se na novo 

glasi:
»Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali sta-

novska ter druga društva oziroma zveze društev, ustanove in 
zasebni zavodi ter druge nevladne organizacije s področja 

kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:«.

V drugi alineji 5. člena odloka se črta besedilo »o društvih«.

4. člen
V prvem odstavku 6. člena se druga alineja spremeni 

tako, da se na novo glasi:
»– promocija upravičencev in območja njihovega delo-

vanja,«.
V tretjem odstavku 6. člena se črta besedilo »iz vsebin 

prejšnjega« in nadomesti z besedilom »vsebin iz prvega«.

5. člen
V zadnji alineji drugega odstavka 8. člena se beseda 

»pravilnikom« črta in nadomesti z besedo »odlokom«.

6. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 330-1/2010-7
Nova Gorica, dne 19. maja 2016

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Marko Tribušon l.r.

ROGAŠKA SLATINA

1786. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 87/15) je Občinski svet Občine Rogaška 
Slatina na 17. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel

S K L E P

1. Ukine se javno dobro na nepremičninah, par. št. 192/6 
in 402/6 k.o. Kamence.

2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin pod točko 1. posta-
ne Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 
Slatina.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 320-0004/2016-01
Rogaška Slatina, dne 25. maja 2016

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENJ GRADEC

1787. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu individualne stanovanjske zazidave 
Sn 5C Pameče

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju – ZPNačrt (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) in 76/14 – odl. US) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – urad-
no prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno 
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prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je občinski svet na 
17. redni seji 25. maja 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

individualne stanovanjske zazidave Sn 5C 
Pameče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 

načrt individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče, v 
nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., pod št. naloge 14074.

2. člen
(opis prostorske ureditve)

(1) Načrtovana je gradnja devetih eno- ali dvostanovanj-
skih stavb, ki so postavljene v tri nize, ureditev odprtih površin 
na gradbenih parcelah ter komunalna oprema območja.

(2) Dve stanovanjski stavbi, ki ležita ob lokalni cesti 
LC 377200 Ržen–Lakuže se priključita s skupnim priključkom 
na lokalno cesto, za prometno navezavo ostalih stanovanjskih 
stavb je predvidena gradnja povezovalne ceste med javno 
potjo JP 879080 Pameče–Založnik in javno potjo JP 879110 
Blok–Konečnik.

3. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in-
dividualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče (v nadaljnjem 
besedilu: odlok) določa območje, pogoje za umestitev načrto-
vane prostorske ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev 
in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, parcelacijo, rešitve in 
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
etapnost izvedbe, dopustna odstopanja ter obveznosti investi-
torjev in izvajalcev.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra-
fičnem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v 
prostorih Mestne občine Slovenj Gradec v času uradnih ur.

II. OBMOČJE OPPN

4. člen
(funkcija in opis območja OPPN)

(1) Območje OPPN je namenjeno stanovanju.
(2) Območje OPPN v naselju Pameče, zahodno od lo-

kalne ceste LC 377200 Ržen–Lakuže in v naravi predstavlja 
nezazidano zemljišče.

(3) Velikost območja OPPN je ca. 0,85 ha in obsega 
zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi šte-
vilkami: 807/2, 807/5, 807/6, 809/1, 809/6, 810, 811, 812, 813, 
815/1, 818/1, 818/3, 816/2, 817/2, 817/1, 816/1, 815/3 1440/14 
in 1440/15, vse k.o. Pameče (288).

III. POGOJI ZA UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE 
UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(novogradnje stavb)

Predvidena je gradnja devetih prostostoječih stanovanj-
skih stavb.

6. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
(1) Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz 

grafičnega dela iz kart št. 4/1 »Ureditvena situacija« in št. 4/2 
»Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz karte št. 4/3 »Ka-
rakteristični prerez«.

(2) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 4/2 »Urba-
nistični pogoji«:

– gradbena površina je maksimalna pozidana površina;
– gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne sme 

presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjena v 
notranjost.

(3) Funkcionalno oblikovalski pogoji:
– namembnost stavbe: stanovanjska – dopustne so spre-

membe namembnosti do manj kot polovice posamezne stavbe 
za mirne storitvene dejavnosti pod pogojem, da nova namemb-
nost ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju 
(npr. hrup) in da velikost posamezne parcele ustreza norma-
tivnim pogojem za posamezne dejavnosti (dodatno potrebno 
parkiranje in manipulacija na lastni gradbeni parceli);

– stavba ima eno ali dve stanovanji;
– gradbena površina: 12,0 x 10,0 m ali 13,0 x 9,0 m;
– etažnost stavbe je klet, pritličje in mansarda. Klet je 

delno vkopana;
– streha je strma dvokapna, sleme strehe je vzporedno z 

daljšo stranico stavbe. Na strehi so dopustne frčade. Kritina je 
v opečni ali v temni barvi;

– fasada je v beli barvi, v pastelnih zemeljskih barvnih 
tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen;

– stavba se odmakne od ceste, pred ali ob stavbi se 
lahko uredi ploščad, ki se nameni tudi parkiranju avtomobilov. 
Ploščad se lahko delno pokrije z nadstreškom velikosti največ 
20 m2, ki se lahko postavi do meje gradbene parcele;

– druge odprte površine se zatravijo in uredijo kot zelenica 
ter zasadijo z drevjem. Vsaj 30 % gradbene parcele mora biti 
ozelenjene (neutrjena površina);

– dovozi in dostopi so z nove ceste znotraj območja 
OPPN ali s skupnega priključka na lokalno cesto.

7. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) V območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih 
in enostavnih objektov, pri čemer je treba pri vseh objektih 
spoštovati določbe 6. člena tega odloka, ki se nanašajo na 
zagotovitev deleža neutrjenih površin na gradbeni parceli:

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, 
uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, 
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti 
površine do vključno 20,0 m2; te stavbe se lahko postavljajo 
tudi izven gradbene meje,

– pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, 
objekt za razsvetljavo, grajeno spominsko obeležje, spomenik, 
kip, križ, kapelica ter pomožni cestni objekti razen cestnega 
silosa,

– ograja, pri čemer je lahko ulična ograja visoka največ 
1,2 m,

– podporni zid višinske razlike med zemljiščem do vključ-
no 1,5 m, pri čemer le do 0,3 m nad nivojem raščenega terena,

– rezervoar za vodo do vključno 100 m3;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– objekt za akumulacijo vode: bazen za kopanje, ribnik, 

okrasni bazen, vse do vključno 60 m3 in
– pomožni komunalni objekt.
(2) Objekt javne razsvetljave – imeti mora enotno obli-

kovane elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse 
predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi 
naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot 
element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta jav-
ne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo ovi-
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ral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma 
preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.

(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastruktur-
nega omrežja.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(skupne določbe)

(1) Za načrtovano prometno, energetsko in komunalno 
infrastrukturo ter infrastrukturo omrežja zvez je treba naročiti 
projektno dokumentacijo. Projektiranje in gradnja te infrastruk-
ture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih 
upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso v nasprotju s 
tem odlokom, ter skladno z zakonodajo, ki ureja področje sani-
tarnega, higienskega in požarnega varstva. Upoštevati je treba 
predpisane minimalne odmike med vodovodom in kanalizacijo; 
minimalni horizontalni odmik je 0,5 m in minimalni vertikalni 
odmik je 3,0 m. Kolikor tega odmika ni mogoče doseči, je po-
trebno vodovod ustrezno zaščititi.

(2) Zasnova prometnega omrežja je razvidna v grafičnem 
delu na karti 5/1 »Ureditvena situacija prometne infrastrukture«. 
Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in 
naprav ter omrežja zvez je razviden v kartografskem delu karta 
5/2 »Ureditvena situacija komunalne in energetske infrastruk-
ture ter omrežja elektronskih komunikacij«.

9. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Prostorska ureditev se z novo cesto na severu nave-
zuje na javno pot JP 879080 (Pameče–Založnik) in na jugu na 
javno pot JP 879110 (Blok–Konečnik). Dostop do dveh objektov 
na vzhodni strani območja se uredi preko novega priključka 
na lokalno cesto LC 377200 (Ržen–Lakuže), širokega 5,0 m.

(2) Nova cesta je namenjena dovozu stanovalcev ter 
intervencijskih vozil do predvidenih stanovanjskih objektov in 
je zasnovana kot skupna prometna površina za motorni in 
nemotorni promet, široka 5,0 m.

(3) V območju priključkov se zagotovi preglednost, ki se jo 
določi s preglednimi trikotniki, ki upoštevajo predvideno hitrost 
na prednostni cesti.

(4) Parkiranje najmanj dveh osebnih vozil je predvideno 
na posamezni gradbeni parceli. Parkirna mesta morajo biti od-
maknjena od roba vozišča oziroma skupnih prometnih površin 
tako, da bo zagotovljena potrebna manipulativna površina pri 
uvažanju na parkirna mesta.

10. člen
(voodooskrba)

(1) Na območju se demontira obstoječe in zgradi novo 
vodovodno omrežje. Stanovanjska stavba Pameče 125 C se 
priključi na nov vodovod.

(2) Za potrebe vodooskrbe se zgradi ustrezni vodovodni 
cevovod v krožni navezavi na obstoječe javno vodovodno 
omrežje, ki se nahaja v obodnih prometnicah na vzhodni in 
južni strani območja OPPN.

(3) Dimenzije novega cevovoda se uskladijo z veljav-
nim pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov. Skladno s tem pravilnikom se zagotovi 
tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo biti 
podzemni in postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času.

11. člen
(odvajanje odpadnih voda)

(1) Izvede se ločen sistem odvajanja padavinskih in ko-
munalnih odpadnih vod.

(2) Komunalne odpadne vode iz območja se s kanaliza-
cijskim vodom navežejo na mešan kanalizacijski vod obstoje-
če komunalne kanalizacije severozahodno od območja, ki je 
navezana na CČN Slovenj Gradec. Kanalizacija se izvede v 
vodotesni izvedbi, za katero se po končani gradnji pridobi atest 
o vodotesnosti.

(3) Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin 
in strešin se uredi tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s 
streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, 
se speljejo v ponikovalnice ali ponikovalni sistem. Ponikoval-
nice ali ponikovalni sistem morajo biti dimenzionirani tako, da 
bodo v primeru večjih nalivov lahko zadržane večje količine 
vode, ki kasneje pronicajo v tla. Strešno meteorno vodo se 
lahko tudi zbira v primerno dimenzioniranih vodohranih.

12. člen
(elektrooskrba)

(1) Za napajanje območja z električno energijo se zgradi 
ustrezni nizkonapetostni izvod od obstoječe transformatorske 
postaje TP Pameče vrtec 301 do predvidenih novih objektov.

(2) Zgradi se javno razsvetljavo. Napajanje predvidene 
javne razsvetljave bo iz obstoječe transformatorske postaje TP 
Pameče vrtec 301.

13. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

Na območju se zgradi nove in prestavi obstoječe vode 
elektronskih komunikacij.

14. člen
(plinovod in ogrevanje)

(1) Za potrebe plinifikacije se zgradi plinovod, ki se na-
veže na obstoječe plinsko distribucijsko omrežje v lokalni cesti 
LC 377200.

(2) Ogrevanje objektov na območju je individualno. V izo-
gib onesnaženju zraka se načrtuje ogrevanje z ekološko neo-
porečnimi energijami (plin, geotermalna, solarna in podobne 
vrste energije).

V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

15. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije 
iz grafičnega dela OPPN, ki je prikazan na karti 7 »Načrt par-
celacije«.

(2) Nove parcelne meje so določene s tehničnimi ele-
menti, ki omogočajo njihov prikaz v naravi. Koordinate tehnič-
nih elementov so razvidne iz grafičnega dela, karta 7 »Načrt 
parcelacije«.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

16. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki najditelja/ lastnika zemljišča/ 
investitorja/, odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zave-
zuje, 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, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma 
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se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

17. člen
(zrak)

(1) Preprečuje se prašenje z odlagališča materiala in 
gradbišča in nekontroliran raznos gradbenega materiala z ob-
močja gradbišča s transportnimi sredstvi. Dovozne gradbene 
poti morajo biti utrjene in redno čiščene.

(2) V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih del se 
ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) 
površine vlaži ali drugače prepreči emitiranje prašnih delcev 
v ozračje.

18. člen
(tla)

(1) Med gradnjo se:
– posege v tla izvaja tako, da so prizadete čim manjše 

površine tal;
– posebno pozornost posveti onesnaženim tlom v primeru 

razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem 
primeru se onesnaženi material pred odlaganjem na začasno 
ali trajno odlagališče preišče skladno z določili veljavnega pra-
vilnika o ravnanju z odpadki;

– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in 
drugih manipulativnih površinah, ki so povezane z izvajanjem 
gradnje, zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (ko-
likor te nastajajo);

– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih mani-
pulativnih površinah, po katerih bo potekal transport odstranje-
nega in gradbenega materiala, uporablja le tehnično ustrezna 
vozila, pri sami gradnji pa tehnično brezhibne gradbene stroje 
in ostalo mehanizacijo;

– z zemeljskim materialom od izkopov za temelje ravna v 
skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nasta-
nejo pri gradbenih delih.

(2) Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje 
postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij. Vse z 
gradnjo prizadete površine se krajinsko ustrezno uredi.

19. člen
(ravnanje z odpadki)

Komunalne odpadke se zbira, deponira in odvaža skladno 
z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na opravljanje gospodar-
ske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški 
regiji. V naselju se izvaja odvoz odpadkov v sistemu ločenih 
frakcij (mokro – suho). Pri vsaki stavbi se namestita dva za-
bojnika.

20. člen
(varstvo voda)

(1) Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja 
dejavnosti, so:

– padavinske vode s parkirnih površin in streh objektov,
– komunalne odpadne vode.
(2) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej se 

na celotnem območju urejanja omeji ali preprečuje z naslednji-
mi ukrepi:

– komunalne odpadne vode iz stavb se vodijo v javno 
vodotesno mešano kanalizacijo z iztokom na CČN Slovenj 
Gradec;

– padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnaže-
ne z vodi škodljivimi snovmi, se vodijo do predvidenih poniko-
valnic, ki se locirajo na gradbeni parceli posamezne stavbe, ali 
v ponikovalni sistem;

– odvodnja padavinskih vod iz prometnih površin se uredi 
preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj, iz 
katerih se nato vode speljejo v mešan kanalizacijski vod;

– pri gradnji se ne uporabljajo materiali, ki vsebujejo 
nevarne spojine;

– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih 
površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne iz-
puščajo v podtalje, z njimi se ravna v skladu z določili veljavne 
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz 
virov onesnaževanja;

– vsa dela se izvajajo v skladu s tehničnimi predpisi in 
standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

– v času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih 
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladi-
šča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke;

– gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za 
dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, 
da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja goriva 
ali olja. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se izvaja izven 
gradbišča, v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah.

21. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju III. stopnje 
varstva pred hrupom. Umeščene dejavnosti ne smejo biti vir 
hrupa, ki bi presegal predpisane mejne ravni hrupa.

(2) Med gradnjo je dovoljena uporaba tistih delovnih na-
prav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami ka-
kovosti za emisije hrupa. Gradnja poteka v dnevnem času, v 
nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali 
drugih del.

22. člen
(varstvo človekovega zdravja)

Gradbišča se organizira tako, da je čas izvajanja del čim 
krajši. Čas gradnje in prevoza materiala potrebnega za gradnjo 
se omeji na čas med 7. in 19. uro.

23. člen
(svetlobno onesnaževanje)

Izogiba se nočnemu osvetljevanju gradbišča.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje 
po MCS lestvici (500-letno povratno obdobje s projektnim po-
speškom tal 0,10 g), zato se temu primerno predvidi način 
gradnje.

(2) Izvedejo se zaščitni ukrepi, ki preprečujejo povečanje 
ogroženost območja zaradi plazovitosti. Stanovanjske stavbe 
se ustrezno temelji, v času gradnje pa zagotovi geomehanski 
nadzor.

(3) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč 
v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, se z ukrepi prepreči izlitja ne-
varnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji 
center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

(4) Požarno varnost se zagotovi v skladu z zakonodajo, 
ki ureja to področje. Pri projektiranju se upošteva požarna tve-
ganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara 
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zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara med 
posameznimi poselitvenimi območji. Zagotovi se:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Pogoji za 
odmike med stavbami se določajo na podlagi slovenskih ali 
tujih predpisov, potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo 
metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da 
je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na 
sosednjo stavbo. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant,

– zadostno količino vode v hidrantnem omrežju za ga-
šenje požarov (če v stavbi ni vgrajen sprinklerski sistem, je 
potrebna količina pretoka vode za en požar 10 l/s),

– dovozne poti za gasilsko intervencijo. Projektirajo in 
izvedejo se tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,

– potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne 
poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene 
površine in delovne površine za gasilska vozila.

(5) Za stavbe se izdela zasnovo požarne varnosti, ki je 
del PGD dokumentacije.

IX. ETAPNOST

25. člen
(etapnost)

Območje obravnave se lahko izgrajuje etapno. Lahko se 
gradijo stavbe, katerim izgrajeno prometno omrežje in komu-
nalna oprema omogoča priključitev.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

26. člen
(tolerance glede oblikovanja objektov)

(1) Gradbena površina zahodnega niza stanovanjskih 
stavb pod cesto se na notranjih dveh parcelah lahko poveča 
za prizidek velikosti največ 6,0 m x 4,0 m.

(2) Gradbena površina mora biti locirana znotraj gradbene 
meje vendar tako, da je od notranjih parcelnih mej oziroma 
notranjih mej gradbenih parcel odmaknjena najmanj 3,0 m.

(3) Pri dopustni gradbeni površini in gradbeni meji je 
možno lokalno odstopanje izven dopustne gradbene površine 
ali gradbene meje za 1,00 zaradi izzidkov in za 2,00 m zaradi 
balkona. Pri tem ne sme biti poseženo v svetli profil ceste. 
Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.

(4) Dovoljena je podzidava kapne lege višine do največ 
1,2 m.

(5) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu 
z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji.

(6) Vse višinske kote se natančno določijo v projektni do-
kumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno 
vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov. Višina nulte kote 
pritlične etaže zahodnega niza stanovanjskih stavb je lahko 
največ 0,15 m nad izvedenim nivojem nove ceste.

27. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)

(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energet-
ska in prometna infrastruktura, omrežje elektronskih komunika-
cij), določenih s tem OPPN, so dopustna, če se v nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali 
geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer 
ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa 
ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega 
na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza 
obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delov-
nih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.

(2) V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prometni 
infrastrukturi se prilagodi parcelacijo javnih cest.

(3) Tehnični elementi za zakoličenje novih parcelnih mej 
se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v 
projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(4) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve 
usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k 
temu OPPN. V primeru odstopanj od pogojev se ponovno pri-
dobi mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja 
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

28. člen
(organizacija gradbišča in delovišča)

(1) Območje gradbišča in delovišča je celotno območje 
tega OPPN.

(2) Gradbišče se zavaruje z ograjo.
(3) Gradbišče in način dela se organizira tako, da gradnja 

zavzema čim manj prostora in da je preprečeno onesnaževanje 
tal. Pri odrivih zemlje se zagotovi, da se humusna plast skrbno 
odgrne in deponira ločeno od ostalega materiala ter se takoj po 
končani gradnji uporabi za ureditev odprtih površin.

(4) Transport materiala poteka po obstoječih javnih ce-
stah.

(5) Na celotnem območju gradbišča, transportnih in ma-
nipulativnih površin, se zagotovi zbiranje in odstranjevanje 
odpadne embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo.

(6) Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje 
postavljene objekte in vse ostanke začasno deponiranih ma-
terialov ter površine uredi skladno z načrtovanim namenom.

29. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega 
odloka, so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev na-
slednje:

– zgraditi navezovalno kanalizacijo do priključka na meša-
ni vod obstoječe javne kanalizacije severozahodno od območja 
ob javni poti JP 879080;

– zgraditi ustrezni nizkonapetostni izvod iz obstoječe 
transformatorske postaje TP Pameče vrtec 301 za napajanje 
stavb in javne razsvetljave;

– zgraditi navezavo do priključka na obstoječe javno vo-
dovodno omrežje, ki poteka vzhodno v lokalni cesti LC 377200 
in južno od območja OPPN (v javni poti JP 879110);

– zgraditi kabelsko kanalizacijo za elektronske komu-
nikacije do priključka na obstoječe omrežje v lokalni cesti 
LC 377200;

– zgraditi plinovod do priključka na obstoječe plinsko 
distribucijsko omrežje v lokalni cesti LC 377200;

– pred začetkom del se pravočasno obvestiti upravljavce 
komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in na-
prav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirati 
obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege v obmo-
čje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove;

– o vseh motnjah, do katerih bi eventualno prišlo pri komu-
nalni in energetski oskrbi ter zagotavljanju elektronskih komuni-
kacij, pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode pa 
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih oseb;

– objekte in naprave med gradnjo ustrezno zaščititi, po 
končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanirati;

– v najkrajšem možnem času odpraviti vse morebitne 
negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v prostoru, 
ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja načrtovanih prostor-
skih ureditev;
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– v primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda 
ali zemlja-voda (geosonda) pridobiti vodno soglasje;

– zgraditi skupni priključek in nove ceste znotraj območja 
OPPN (skupni priključek na lokalno cesto LC 377200 Ržen–
Lakuže ter povezovalne ceste med javno potjo JP 879080 
Pameče–Založnik in javno potjo JP 879110 Blok–Konečnik).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na območju iz 3. člena 
tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o zazidalnem 
načrtu individualne gradnje »Pameče 73« (Uradni list RS, 
št. 4/74) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo-
čja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/02, 46/05, 68/05, 
101/08, 72/09, 87/11 in 21/14).

31. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3506-0025/2010
Slovenj Gradec, dne 10. maja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra 
za izobraževanje odraslih

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96), 15. člena Zakona o 
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) ter 16. čle-
na Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 17. seji dne 25. 5. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra  
za izobraževanje odraslih

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih (Uradni list 
RS, št. 65/98, 62/99, 11/01, 79/06, 37/07 in 47/10).

2. člen
Spremeni se besedilo 4. člena, ki se po spremembi in 

dopolnitvi glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v tem 

okviru opravlja naslednje dejavnosti:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 

blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

s tekstilijami in obutvijo

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi 

filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in 

programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelovanje podatkov in s tem povezanih 

dejavnosti
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje lastnih in najetih nepremičnin v 

zakup
69.200 Računovodsko, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v 

najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških 

naprav v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za 

starejše in invalidne osebe
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo 

brez nastanitve
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih 

organizacij
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 02200-1/1998
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.
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1789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
za območje Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (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 in 14/15 – ZUUJFO), 4., 8. in 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2) je Občin-
ski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 25. 5. 
2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje Mestne občine Slovenj Gradec  

(Uradni list RS, št. 9/16)

1. člen
Doda se novi četrti odstavek 18. člena, ki se glasi:
»Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-

darske javne infrastrukture ter za gradnjo vseh vrst objektov, 
katerih investitor je Mestna občina Slovenj Gradec.«

2. člen
Doda se novi peti odstavek 18. člena, ki se glasi:
»Plačila komunalnega prispevka se lahko oprosti za gra-

dnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za 
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI 12630) 
in zdravstvo (CC-SI 12640), po predpisih o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov, katerih investitor je država 
oziroma pravna oseba v lasti države.«

3. člen
Doda se novi šesti odstavek 18. člena, ki se glasi:
»O oprostitvi plačila komunalnega prispevka iz prejš-

njega odstavka tega člena odloči občinski svet na predlog 
župana.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0018/2015
Slovenj Gradec, dne 25. maja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1790. Pravilnik o sofinanciranju 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, 
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 
Mestne občine Slovenj Gradec

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na pod-
lagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 
in 99/09 – ZIPRS1011) in 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) na 17. seji 
dne 25. 5. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju 

dejavnosti/programov/projektov/prireditev,  
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 

Mestne občine Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila 

za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Slovenj Gradec ter drugih javnih zavodov v Mestni občini Slo-
venj Gradec, ter nadzor.

2. člen
Po tem pravilniku se iz proračuna Mestne občine Slovenj 

Gradec sofinancirajo dejavnosti/programi/projekti/prireditve (v 
nadaljevanju: dejavnosti) pravnih in fizičnih oseb ter društev, 
klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financi-
ranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in pomenijo 
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti 
občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do 
različnih dejavnosti.

3. člen
Prijavitelj lahko preko javnega razpisa, ki je objavljen na 

podlagi tega pravilnika, pridobi sofinanciranje za isto dejavnost 
samo enkrat, za različne programe, projekte, prireditve pa naj-
več dvakrat v tekočem letu.

4. člen
Do sofinanciranja po tem pravilniku so upravičene:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem v Mestni občini Slovenj Gradec;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem v drugi občini, če dejavnosti organizirajo na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec;

3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti, ki so organi-
zirane izven Mestne občine Slovenj Gradec, z vidika zadovo-
ljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembne za 
Mestno občino Slovenj Gradec.

Do sofinanciranja po tem pravilniku niso upravičene:
– posredni uporabniki proračuna MOSG;
– politične stranke;
– pravne in fizične osebe, ki se lahko z isto dejavnostjo pri-

javijo na katerega od drugih razpisov, ki ga izvede MOSG oziro-
ma zanj zagotavlja sredstva, izvedejo pa ga druge pravne osebe.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV

5. člen
Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev prijavite-

ljem poteka po postopkih, določenih v pravilniku, ki opredeljuje 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in 
sprejema občinskega proračuna.

6. člen
Postopek javnega razpisa vodi 5-članska komisija, ki jo s 

sklepom za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje dejavno-
sti, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne ob-
čine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: komisija), imenuje župan.

7. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen na 

spletni strani in oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
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Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– razpisni rok,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihove 

dejavnosti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
– vsebino, način in rok oddaje prijav,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v 

zvezi z razpisom,
– datum odpiranja vlog,
– merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– osnutek pogodbe.

8. člen
Vloge, prispele na javni razpis, obravnava komisija iz 

6. člena tega pravilnika.

9. člen
Za dodelitev proračunskih sredstev prijavitelj zaprosi s 

prijavo na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, ki niso 
predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj 
Gradec. Prijavo v zaprti kuverti (s pripisom: Prijava na javni 
razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/ projektov/prire-
ditev) odda v sprejemno pisarno Mestne občine Slovenj Gradec 
ali jo pošlje po pošti na naslov Mestne občine Slovenj Gradec.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju oziroma izjavo o izpolnjevanju 

pogojev iz 4. člena tega pravilnika,
– podatke o namenu porabe sredstev (opis dejavnosti, 

njihov obseg, pričakovano udeležbo oziroma naklado in kraj 
izvedbe),

– predviden obseg finančnih sredstev za izvedbo dejav-
nosti ter predvidene vire financiranja,

– izjavo, da prijavitelj za isto dejavnost ni prejel sredstev 
iz drugih razpisov MOSG.

Prijavitelji lahko oddajo prijavo na javni razpis za sofi-
nanciranje dejavnosti, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec, kadarkoli v času 
objave razpisa v tekočem proračunskem letu. Javni razpis je 

objavljen od 15. marca do 30. oktobra tekočega leta oziroma 
do porabe sredstev.

10. člen
Komisija se sestane najkasneje do 15. v mesecu ter odpre 

in pregleda vloge, prispele v preteklem mesecu. Če komisija 
ugotovi, da vloga ob vložitvi ni popolna, prijavitelja pozove, naj 
vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj tega ne stori oziroma je 
vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se zavrže.

Sklepe o izbiri prejemnikov sredstev izda direktor/ica ob-
činske uprave na podlagi predloga komisije.

Prijavitelj lahko vloži na Mestno občino Slovenj Gradec 
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodbe z ostalimi prijavitelji.

Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene 
razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
dodelitev sredstev. O pritožbi v roku 30 dni s sklepom odloči 
župan.

11. člen
Skupaj s sklepom o višini in namenu odobrenih prora-

čunskih sredstev se prijavitelju pošlje v podpis pogodba o 
sofinanciranju dejavnosti.

Obvezne sestavine pogodbe so:
– prijaviteljev naziv, naslov, davčna številka ali ID za DDV, 

številka transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo, 
naziv banke in odgovorna oseba,

– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višina dodeljenih sredstev,
– čas realizacije dejavnosti,
– obveznost poročanja o izvedbi dejavnosti,
– roki in načini izpolnitve pogodbene obveznosti,
– načini nadzora nad namensko rabo sredstev,
– določilo, da mora prijavitelj ob nenamenski porabi sred-

stev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi ter

– druge medsebojne pravice in obveznosti ter drugo, kar 
sledi iz notranjih predpisov in usmeritev Mestne občine Slovenj 
Gradec glede obvezne sestavine pogodb.

Če prijavitelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne v roku 
8 dni od prejema, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zah-
teve po sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/pri-
reditev.

III. MERILA ZA OCENJEVANJE

12. člen
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga za sofinan-

ciranje upošteva ter točkuje naslednja merila:

Pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev za občane Mestne občine Slovenj Gradec, prispevek k 
prepoznavnosti in ugledu občine ter inovativnost programa

0–50 točk

Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Slovenj Gradec 0–20 točk

Vrednost dejavnosti/programa/projekta/prireditve 0–30 točk

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo, mo-
žnih točk je 100, vrednost točke je 10 evrov, pri čemer skupna 
vrednost sofinanciranja ne more biti večja od vrednosti projekta.

Komisija lahko prijavljene dejavnosti/programov/projek-
tov/prireditev, ki po kateremkoli od navedenih meril (npr. po 
množičnosti, odmevnosti, finančni zahtevnosti …) bistveno 
odstopajo od drugih prijavljenih dejavnosti, predlaga za sofi-
nanciranje, večje od 1.000 evrov. Za sofinanciranje, večje od 
1.000 evrov, je potreben poseben sklep župana.

Znesek sofinanciranja v primeru, ko je prejemnik sredstev 
fizična oseba, predstavlja bruto vrednost z vključenimi morebit-
nimi akontacijami dohodnine in drugimi davki.
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IV. NADZOR NAD PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV

13. člen
O izvedbi sofinanciranih dejavnosti morajo prijavitelji v 

skladu s pogodbo občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi 
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko 
kadarkoli v roku 3 let po izvedbi dejavnosti preveri namensko 
porabo dodeljenih proračunskih sredstev.

14. člen
Prijavitelj dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika, so dol-

žni izvajati dogovorjene dejavnosti v skladu s tem pravilnikom, 
in le za namene, opredeljene v pogodbi.

Prijavitelj mora, v roku 8 dni, vrniti prejeta sredstva v občin-
ski proračun, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema nakazila do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora 
ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.

Če prijavitelj ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, prijavitelj 
ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v istem in 
v naslednjem letu.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Razpis za leto 2015 se objavi v 15 dneh po začetku ve-

ljavnosti tega pravilnika.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 6100-0002/2016
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1791. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu 
»Podjetniška cona Pameče«

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim 
odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je 
župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona 
Pameče«  

(Uradni list RS, št. 30/04, 89/12)

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO IN SPREJEM 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM 

NAČRTU »PODJETNIŠKA CONA PAMEČE«  
V SLOVENJ GRADCU  

(V NADALJEVANJU SD LN »PODJETNIŠKA CONA 
PAMEČE«) IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ

Javno Komunalno podjetje Slovenj Gradec je javna služ-
ba v 100 % lasti Mestne občine Slovenj Gradec in Občine 

Mislinja. Glavne dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi 
in industrijskimi odpadki, čiščenje javnih površin, vzdrževanje 
občinskih cest in javnih poti, pogrebna služba, proizvodnja in 
distribucija toplotne energije, oskrba z zemeljskim plinom, izva-
janje gradbenih, instalacijskih in prevoznih storitev, upravljanje 
stanovanj in poslovnih prostorov. Da bi zagotovili čim bolj kva-
litetno opravljanje svoje dejavnosti, nameravajo razširiti svoje 
kapacitete na območju poslovne cone v Pamečah, in sicer za 
potrebe zimske službe, garažiranje vozil, za ureditev ustreznih 
skladiščnih površin, za ureditev kompostarne v sklopu območja 
čistilne naprave in za ureditev azila za živali. Zato bo potrebno 
postaviti nove objekte, ki jih veljavni odlok, ki ureja posege na 
tem območju ne predvideva in sprejeti spremembo in dopolni-
tev odloka. Novi objekti se načrtujejo na zemljišču, ki je veči 
del v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Delno na začasnem 
parkirišču za tovorna vozila, delno pa v nadaljevanju čistilne 
naprave v smeri proti Dravogradu.

Javno Komunalno podjetje Slovenj Gradec, d. o. o. je 
podalo pobudo za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu 
»Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04, 89/12) 
(v nadaljevanju SD LN »Podjetniška cona Pameče«. Predla-
gana sprememba predstavlja vsebinsko spremembo, ki jo je 
potrebno sprejeti v skladu z Zakonom o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), kar je tudi razlog za 
začetek priprave SD LN »Podjetniška cona Pameče«.

SD LN »Podjetniška cona Pameče« se bodo nanaša-
le samo na prostorsko izvedbene pogoje. Postopek SD LN 
»Podjetniška cona Pameče« bo tako skrajšan, kot to dopušča 
ZPNačrt.

Priprava SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo potekala 
po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravil-
nika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

II. OBMOČJE SD LN »PODJETNIŠKA CONA PAMEČE«

Ureditveno območje SD LN »Podjetniška cona Pameče« 
zajema naslednje enote: 1, 2 in 3.1 veljavnega lokacijskega 
načrta »Podjetniška cona Pameče«. Poleg tega se območje 
razširi še izven območja veljavnega odloka proti severu in 
zajema skupaj cca 30.000,00 m2 tlorisne površine. Dokončno 
ureditveno območje SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo 
določeno v dopolnjenem osnutku.

Sprejeti odlok o SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo 
predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovolje-
nja za predvidene gradnje in ureditve.

III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

Pri izdelavi SD LN »Podjetniška cona Pameče« se v mo-
žnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne 
podlage, v kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 
2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega 
plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 
1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek 
23/00), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj 
Gradec za območje mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 
(Uradni list RS, št. 89/09) in veljavnimi predpisi za posamezna 
območja, Sklepom o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam 
veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 72/12), Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne 
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občine Slovenj Gradec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 52/15) in 
Ugotovitvenem sklepu o prenehanju uporabe prostorskih aktov 
v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč 
(Uradni list RS, št. 81/15).

Upošteva se tudi Idejna zasnova Razširitev območja ko-
munalnega podjetja za potrebe zimske službe, garaž, skla-
dišč, kompostarne, azila za živali in za parkirišče za kamione, 
št. KTNK-03-16 z dne januar 2016. V postopku priprave SD 
LN »Podjetniška cona Pameče« se lahko zagotovijo tudi druge 
strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je 
treba razrešiti v SD LN »Podjetniška cona Pameče«.

IV. ROKI ZA PRIPRAVO SD LN  
»PODJETNIŠKA CONA PAMEČE«

Aktivnost Rok oziroma trajanje aktivnosti

Sklep o začetku priprave SD LN »Podjetniška cona Pameče« Sprejme župan

Objava sklepa v uradnem glasilu maj 2016

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka 
SD LN »Podjetniška cona Pameče« 15 dni po pridobitvi smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka SD LN »Podjetniška cona Pameče« 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD LN 
»Podjetniška cona Pameče« z evidentiranjem vseh pisnih pripomb 15 dni

Javna obravnava SD LN »Podjetniška cona Pameče« Izvede se v času javne razgrnitve

Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave Po zaključeni javni razgrnitvi

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave 7 dni po ureditvi pripomb

Opredelitev župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve 
in obravnave Po pripravi strokovnih stališč

Izdelava usklajenega predloga SD LN »Podjetniška cona Pameče« 
na osnovi potrjenih stališč do pripomb

7 dni po opredelitvi župana do pripomb iz javne 
razgrnitve in obravnav

Sprejem SD LN »Podjetniška cona Pameče« na občinskem svetu 
Mestne občine Slovenj Gradec

Po uskladitvi predloga in pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora SD LN »Podjetniška cona 
Pameče«

Objava SD LN »Podjetniška cona Pameče« v Uradnem listu Po sprejemu SD LN »Podjetniška cona Pameče« 
na občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec

V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO 
SMERNICE ZA NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 

IZ NJIHOVE PRISTOJNOSTI

(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj 

Gradec
2. Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d. o. o., 

Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec
3. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2 A, 3000 Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Krekova 17/II, 2000 Maribor
2. Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direk-

cija Republike Slovenije za infrastrukturo, sektor za upravljanje 
cest, Območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana.

VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE 
SD LN »PODJETNIŠKA CONA PAMEČE«

Finančna sredstva za izdelavo SD LN »Podjetniška cona 
Pameče« zagotovi Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, 
d. o. o..

VII. DRUGA DOLOČILA

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 351-0011/2016
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.
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1792. Sklep o postopku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim 
odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem na-
črtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečišče-
no besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slo-
venj Gradec sprejel

S K L E P
o postopku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu individualne 
zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)  

(Uradni list RS, št. 8/90)

I.
Namen sklepa in pravna podlaga

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90).

Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90) predstavlja 
57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi s tretjim 
odstavkom 97. člena in 61. členom (ZPNačrt; 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) in 76/14 – odl. 
US).

II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb  

in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne 
zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem 
načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni 
list RS, št. 8/90) (v nadaljevanju SD ZN). Zazidalni načrt pred-
videva gradnjo 22 individualnih hiš. Od teh je 11 stanovanjskih 
hiš že zgrajenih. V času prodaje zemljišč za gradnjo objektov, 
je del zemljišč, ki so sestavni del gradbenih parcel in so bila 
v privatni lasti bilo prodanih lastnikom sosednjih zemljišč. Na 
ta način gradnja stanovanjskih hiš na tako zmanjšanih parce-
lah po obstoječem zazidalnem načrtu ni več možna, zato so 
lastniki teh parcel podali pobudo, da se zazidalni načrt v tem 
delu spremeni.

Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje spre-
memb in dopolnitev ZN so v privatni lasti.

S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg sprememb 
in dopolnitev ZN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih 
nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja 
predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno- 
strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sred-
stev za izvedbo naloge. Priprava sprememb in dopolnitev ZN 
bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNa-
črt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

III.
Območje sprememb in dopolnitev ZN

Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava gradbeni 
parceli predvidenih objektov št. 15 in 16 in območje dovozne 
ceste. Skupna tlorisna površina območja znaša cca 1.960 m2.

Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave 
lahko spremeni.

IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN se upošteva stro-
kovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. iz Maribora. 
Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo 
in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno 
ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 
1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 
do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 93/99, popravek 23/00), Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine 
Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09), Sklepom 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih 
aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 72/12), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v 
letu 2009 (Uradni list RS, št. 52/15), Ugotovitvenim sklepom o 
prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo 
na nadomeščanje kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 81/15) 
in veljavnimi predpisi za posamezna območja.

V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN se lah-
ko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz 
vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah in 
dopolnitvah ZN.

Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN se uporabijo 
geodetske podlage, ki so bile podlaga za izdelavo strokovnih 
podlag.

V.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvi-
dena petnajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je petnajst 
dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in do-
polnitev ZN je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega 
sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje 

sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, 
Krekova ulica 17, 2000 Maribor

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-
lje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 
cesta 47, 1000 Ljubljana

– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pame-
če 177A, 2380 Slovenj Gradec

– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodar-
stvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premože-
njem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastruk-
ture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, 
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
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VII.
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev ZN

Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo lastniki 
zemljišč, ki so podali pobudo za izdelavo sprememb in dopolni-
tev ZN. Lastniki zemljišč krijejo tudi stroške strokovnih podlag, 
ki so potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.

VIII.
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne 
veljati z dnem objave.

Št. 350-0008/2016
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 14.3)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15, 76/15) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gra-
dec na 17. seji dne 25. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.3)

1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega do-
bra na zemljišču s parc. št. 89/4 k.o. 850 – Slovenj Gradec 
(ID 6551159).

2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0016/2016
zveza spis št. 478-0017/2016
Slovenj Gradec, dne 26. maja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1794. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 14.4)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15, 76/15) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gra-
dec na 17. seji dne 25. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4)

1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra 
na zemljišču s parc. št. 990/74 k.o. 850 – Slovenj Gradec 
(ID 6353948).

2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0016/2016
zveza spis št. 478-0020/2016
Slovenj Gradec, dne 26. maja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

1795. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 14.6)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem 
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gra-
dec na 17. seji dne 25. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.6)

1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemlji-
šču s parc. št. 1613/10 k.o. 847 – Vrhe (ID 3678439).

2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0016/2016
zveza spis št. 478-0060/2015
Slovenj Gradec, dne 26. maja 2016

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

1796. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za obrtno, 
proizvodno in storitveno zazidavo na parc. 
št. 685/1, k.o. Cigonca

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt, 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 in 14/15 – ZUUJFO) in 
30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 55/10) je župan sprejel
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S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za obrtno, proizvodno  

in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1,  
k.o. Cigonca

1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proi-
zvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca 
(v nadaljevanju: OPPN),

– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelu-

jejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

Ocena stanja:
Območje obdelave, opredeljeno v 3. členu tega sklepa, se 

nahaja ob lokalni cesti Pečke–Slovenska Bistrica (LC 440100) 
med železniško postajo Slovenska Bistrica in križiščem, ki vodi 
do ureditvenega območja naselja Laporje. Obravnavano obmo-
čje se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine 
Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 
(Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 
47/06 in 53/11).

Na obravnavanem območju želi investitor zgraditi in ure-
diti več obrtnih, proizvodnih in storitvenih objektov. Lokacija 
predvidene zazidave je opredeljena kot območje za proizvodne 
dejavnosti.

Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava sa-
mostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega po-
drobnega prostorskega načrta – OPPN.

Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
– izgradnja novega poslovno trgovsko storitvenega centra 

v mestu Slovenska Bistrica,
– izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje 

vezanih ureditev,
– celovito ureditev dostopov, prostih površin in pripada-

joče ulične opreme.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega pro-

storskega načrta je dolgoročni plan – prostorski del – Občine 
Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 
(Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 
47/06 in 53/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; 
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 in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnik 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Sprejeti odlok 
o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za predvideno gradnjo.

3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN

Okvirno ureditveno območje OPPN, na katerem je na-
črtovana izgradnja novih obrtnih, proizvodnih in storitvenih 
objektov, vključuje parcelno številko 685/1, k.o. Cigonca.

Velikost območja je približno 2,2 ha.

Ureditveno območje OPPN se dokončno določi v dopol-
njenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi pogoji, 
ki se nanašajo na gradnjo oziroma ureditev objektov gospo-
darske javne infrastrukture, na priključevanje območja na 
javno infrastrukturo ter na druge njegove navezave na širše 
območje.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-
ljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag 
ter ob upoštevanju pobudnikovih programskih izhodišč.

Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag pobudnik zagotovi 
geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem 
načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki v formatih in na 
način, ki omogoča neposredni vnos v digitalni prostorski infor-
macijski sistem občine.

5. člen
Roki za pripravo OPPN

Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:

izdelava osnutka OPPN 60 dni po sprejemu sklepa 
župana o začetku priprave 
prostorskega akta

pridobivanje smernic nosilcev 
urejanja prostora (NUP) in 
odločbe o potrebnosti CPVO 
po 40. členu Zakona o varstvu 
okolja

30 dni

analiza smernic in izdelava 
dopolnjenega OPPN

60 dni

posredovanje dopolnjenega 
osnutka OPPN in okoljskega 
poročila ministrstvu, 
pristojnemu za okolje, v presojo 
po 42. členu ZVO 

45 dni; se izvede v primeru, 
da bo potrebno izvesti 
postopek CPVO

javna razgrnitev dopolnjenega 
OPPN in okoljskega poročila

prične 7 dni po objavi javne 
razgrnitve in traja 30 dni

javna obravnava v času javne razgrnitve

stališča do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve 
in obravnave, prva obravnava 
akta na občinskem svetu

30 dni od opredelitve 
načrtovalca 60 dni po 
zaključeni javni razgrnitvi

izdelava predloga OPPN 15 dni po sprejemu stališč

pridobitev mnenj NUP 
na predlog OPPN 

30 dni

pridobitev odločbe po 46. členu 
ZVO 

60 dni; se izvede v primeru, 
da bo potrebno izvesti 
postopek CPVO

uskladitev predloga OPPN 
za sprejem na občinskem svetu

po prejemu mnenj NUP in 
odločbe po 46. členu ZVO

sprejem OPPN in objava 
OPPN v uradnem glasilu

po sprejemu akta na 
občinskem svetu

6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 

prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji no-

silci urejanja prostora:
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor

– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 
c. 20/II, 2000 Maribor

– Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa 15, 2000 Ma-
ribor

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-
tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana

– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska 

Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 

12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku 

priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in po-

stopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi 
tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 
Ljubljana.

Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik: Vates d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Sloven-

ska Bistrica
– pripravljavec: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvor-

ska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naroč-

nika.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in 

idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto-
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka 
CPVO (kolikor bo CPVO potrebna) in celotno izdelavo OPPN 
bo financiral pobudnik OPPN, Vates d.o.o., Trg svobode 26, 
2310 Slovenska Bistrica.

8. člen
Veljavnost in objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne 
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-4/2016-3-1032
Slovenska Bistrica, dne 24. maja 2016

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

1797. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju 
Občine Šmarješke Toplice

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13); 
v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 17. člena Statuta Občine 
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občin-
ski svet Občine Šmarješke Toplice na 16. redni seji dne 31. 5. 
2016 sprejel

O D L O K
o razglasitvi nepremičnih kulturnih 

spomenikov lokalnega pomena na območju 
Občine Šmarješke Toplice

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(1) S tem odlokom Občina Šmarješke Toplice posamez-

ne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike 
lokalnega pomena.

(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, 
varstvene režime in vplivna območja.

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA

2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem 

besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:

Arheološka najdišča
Zap. št. EŠD Ime spomenika

1. 30215 Orešje – Gomilno grobišče Laze

2. 14262 Strelac – Arheološko najdišče Gradenjska 
hosta – Mlada vina

3. 22386 Šmarješke Toplice – Gomilno grobišče 
Goli hrib

4. 14263 Vinica pri Šmarjeti – Arheološko najdišče 
Gabrina

5. 10872 Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko 
najdišče Strmec

6. 30216 Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko 
najdišče Veliki Vinji vrh

7. 10877 Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko 
najdišče Vihra

Stavbe
Zap. št. EŠD Ime spomenika

8. 8660 Grič pri Klevevžu – Grad Klevevž

9. 11032 Šmarješke Toplice – Razvaline gradu 
Štrlek

Stavbe – sakralni spomeniki
Zap. št. EŠD Ime spomenika

10. 1620 Bela Cerkev – Cerkev sv. Andreja

11. 1621 Dolenje Kronovo – Cerkev sv. Nikolaja

12. 1624 Draga pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Helene

13. 2536 Grič pri Klevevžu – Cerkev Karmelske 
Matere božje v Slapah

14. 2540 Koglo – Cerkev sv. Lenarta

15. 2541 Radovlja – Cerkev sv. Jakoba na Cerovcu

16. 8687 Straža pri Vinjem Vrhu – Stebrno 
znamenje

17. 2542 Šmarješke Toplice – Cerkev sv. Štefana

18. 2535 Šmarjeta – Cerkev sv. Marjete

19. 2538 Vinica pri Šmarjeti – Cerkev sv. Martina

20. 1622 Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev 
sv. Janeza Krstnika
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Zap. št. EŠD Ime spomenika

21. 2537 Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev 
sv. Jožefa

22. 2539 Žaloviče – Cerkev sv. Urha

Spominski objekti in kraji
Zap. št. EŠD Ime spomenika

23. 4193 Bela Cerkev – Grob s spomenikom padlim

24. 4205 Grič pri Klevevžu – Grob s spomenikom 
padlim na pokopališču v Slapah

25. 4238 Šmarjeta – Grob s spomenikom padlim 
borcem in žrtvam

Drugi objekti in naprave
Zap. št. EŠD Ime spomenika

26. 8686 Šmarješke Toplice – Vodnjak  
v zdraviliškem parku

II. VARSTVENI REŽIMI

3. člen
(splošni varstveni režimi)

Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spo-
menike

– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je upora-
be spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča 
izgube njegovih kulturnih lastnosti,

– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim 
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne 
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje 
generacije,

– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge 
pomene spomenika,

– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika 
ter njegove materialne substance,

– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak 
spomenik posebej, pod točko A-6),

– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno 
ohranjajo njegove varovane vrednote,

– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih 
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju 
njegove posebne narave in družbenega pomena,

– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali 
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali 
vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 
potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kul-
turnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Splošni varstveni režim za vplivno območje:
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in domi-

nantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, zna-

čilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojav-

nost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno 
substanco,

– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic 
in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in 
prostora.

– za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 
29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pri-
stojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost 
pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena 
z zakonom).

4. člen
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)

1. Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali upora-

bo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili 
njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je pred-
vsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,

– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
– nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in 

pobirati arheološke najdbe,
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključ-

no z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam 
ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohra-
njanje in prezentacijo arheološkega najdišča,

– prepoved uvedbe vpeljave novih poljedelskih kultur, 
ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfigu-
racijo terena.

Posegi v arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni:
– na stavbnih zemljišča znotraj naselij in v robnih delih 

najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi 
rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izka-
že, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

– v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru 
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske 
možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem pri-
meru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, 
katerega sestavni del mora biti arhiv arheološkega najdišča. 
V primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kul-
turno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati na kraju 
samem (in situ) in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično 
promocijo kraja.

2. Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje 

njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, 
vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v 
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),

– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega 
zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalina mi.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe 

za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spre-

meniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj 
avtentično stanje,

– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, 

če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše pred-

stavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-

tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne 
moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih 

vrednot kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
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– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino 
in okolico ter vedutami.

Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in 

svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za 

varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spre-

meniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma av-
tentičnejše stanje,

– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če 

ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno 
prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,

– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, 
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,

– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše pred-
stavitve.

4. Varstveni režim za druge objekte in stavbe
Za druge objekte in naprave velja varstveni režim, ki pred-

pisuje ohra njanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta ali naprave,
– osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali 

naprave in način njenega delovanja ter
– vsebinski in prostorski odnos med spomenikom in oko-

lico.

III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV

5. člen
(arheološka najdišča)

Zap. št.: 1
Ime: Orešje – Gomilno grobišče Laze
EŠD: 30215
Naselje: Orešje
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelne številke: 1510/2, 1519, 1520/13, 1520/7, 1520/8, 1520/9, 1521/1, 1521/2, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1526/4, 

1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1526/9, 2934/7- del (pot po sredini najdišča)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.

Zap. št.: 2
Ime: Strelac – Arheološko najdišče Gradenjska hosta – Mlada vina
EŠD: 14262
Naselje: Strelac
Katastrska občina: Družinska vas
Parcelne številke: *142, *176, *177, *278, 969/3, 975, 978/3, 981/1, 981/11, 981/12, 981/3, 981/4, 981/9, 984/1, 984/2, 984/3, 

985, 987/1, 987/2, 987/3, 988/3, 988/4, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 994, 997/1, 997/2, 1001, 1004, 
1005, 1006, 1011/1, 1011/3, 1011/4, 1013/1, 1013/14, 1013/15, 1013/16, 1013/17, 1013/18, 1013/19, 
1013/5, 1014, 1133/1, 1133/2, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1135/4, 1135/5, 1135/6, 1135/7, 
1135/8, 1136/1, 1136/2, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1143, 1144/2, 1190/1, 1190/2, 1191/1, 1191/2, 1223, 1225, 
1226/1, 1226/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1239, 1240, 
1242, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1261, 1262/1, 1349, 1007-del 
(zahodni del parcele), 1010-del (zahodni del parcele), 1129/1-del (zahodni košček parcele v križišču), 
1131-del (zahodna špica), 1192-del (vse, razen zahodne špice), 1224/1-del (vse, razen zahodnih dveh 
špic), 1262/4-del (vse, razen južnega dela), 1340-del (jugovzhodnih 200 m poti), 1341-del (vzhodnih 
60 m poti), 1350/1-del (vse, razen 240 m južnega dela poti), 1351/2-del (severnih 250 m poti), 1359-del 
(severovzhodnih 100 m poti)
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VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.

Zap. št.: 3
Ime: Šmarješke Toplice – Gomilno grobišče Goli hrib
EŠD: 22386
Naselje: Šmarješke Toplice
Katastrska občina: Žaloviče
Parcelne številke: 1450, 1461/40, 1462/6, 1462/7, 1463/10, 1463/12, 1463/2, 1463/3, 1464/10, 1464/11, 1464/12, 1464/13, 

1464/14, 1464/15, 1464/16, 1464/5, 1464/6, 1464/7, 1464/8, 1464/9, 1465/1, 1465/11, 1465/12, 1465/13, 
1465/14, 1465/15, 1465/16, 1465/30, 1466, 1555, 1463/5-del (vse, razen zahodnih 200 m špice in delčka 
v sredini parcele), 1465/10-del (južno od poti), 1465/31-del (južno od poti), 1465/32-del (južno od poti), 
1465/34-del (južno od poti), 1465/35-del (južno od poti), 1545/1-del (zahodnih 20 m poti), 1548-del (vzhodnih 
185 m poti), 1554-del (50 m poti na severu parcele)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.

Zap. št.: 4
Ime: Vinica pri Šmarjeti – Arheološko najdišče Gabrina
EŠD: 14263
Naselje: Vinica pri Šmarjeti
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelne številke:* 1, 2/1, 2/10, 2/11, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/2, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 

2/3, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/4, 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 
2/47, 2/48, 2/49, 2/5, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/6, 2/60, 2/61, 2/62, 2/63, 
2/64, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/2, 3/3, 3/4, 3/42, 3/43, 3/44, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 7/1, 
9, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24/3, 24/4, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 
28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 49, 
50, 52, 53/1, 53/2, 54, 2953/2, 2/13-del (jugovzhodna polovica), 2921/7-del (vse, razen južnih 220 m poti), 
* Izpisane so parcele najdišča, ki ležijo v Občini Šmarješke Toplice

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.

Zap. št.: 5
Ime: Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Strmec
EŠD: 10872
Naselje: Vinji Vrh
Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelne številke: *152, *156, *159, *160, *161, *327, *329, *336, *337, *338/1, *338/2, *386, *422, *448, *449, *450, *451, 

*482, *483, 1524/1, 1524/3, 1524/4, 1525, 1529, 1533, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1538, 1540, 1541/1, 1541/2, 
1541/3, 1542, 1547, 1550, 1552/2, 1552/4, 1554/1, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 
1554/9, 1559/1, 1559/2, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1569/1, 1569/2, 1571/2, 1577/3, 1577/4, 1580, 
1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597/1, 1597/2, 1598/2, 
1600, 1601, 1613, 1615/1, 1615/2, 1621, 1863, 1864/3, 1867, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 
1876/1, 1876/2, 1876/3, 1877, 1883/2, 1884/1, 1884/2, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887/1, 1888, 1891, 1892/1, 
1895, 1896/1, 1899, 1901, 1905/1, 1905/2, 1905/3, 1905/4, 1907/2, 1907/3, 1907/4, 1907/5, 1912/10, 1912/2, 
1912/4, 1912/7, 1912/8, 1912/9, 1913, 1914/1, 1914/2, 1916/2, 1916/3, 1916/5, 1918, 1920/2, 1920/3, 
1920/5, 1920/6, 1923, 1924, 1925, 1926/1, 1928, 1929/2, 1930, 1932, 1933/1, 1933/2, 1935/1, 1935/2, 1937, 
1940/2, 1940/3, 1940/4, 1940/5, 1950, 1951, 1952, 1956/2, 1956/3, 1957, 1960/2, 1960/3, 1960/4, 1961/10, 
1961/2, 1961/4, 1961/5, 1961/6, 1961/7, 1961/8, 1961/9, 1962/1, 1962/2, 1964, 1965/1, 1965/2, 1965/3, 
1968, 1969, 1971, 1972/1, 1972/2, 1979, 1981/1, 1981/2, 1982/1, 1982/2, 1983, 1987/2, 1988/1, 1988/2, 
1988/3, 1988/4, 1989/1, 1989/2, 1990, 1992/1, 1992/2, 1994, 2000/1, 2001/1, 2001/2, 2003/1, 2003/2, 
2008/1, 2008/2, 2009, 2010, 2012, 2019, 2024, 2039, 2735/4, 2735/5, 2925, 2926, 2927, 2930, 2931, 2932, 
2933, 2936, 1517/1-del (južni del parcele pod potjo), 1868/1-del (vse, razen severne špice), 2006/1-del (vse, 
razen južne špice ob cesti), 2924/2-del (južnih 300 m ceste), 2928-del (vse, razen južnih 50 m poti), 2935-del 
(jugovzhodnih 25 m poti), 2941-del (vse, razen zahodnih 90 m poti)
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VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo ter naslednja posebna določila:

– Prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
– Prepoved gradenj objektov na novih lokacijah.

Zap. št.: 6

Ime: Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh
EŠD: 30216

Naselje: Vinji Vrh

Katastrska občina: Gorenja vas

Parcelne številke: *163, *165/2, *165/3, *166/3, *167, *170, *505, *558, 1093, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1101/1, 
1101/2, 1103, 1110, 1446, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1449/5, 1449/6, 1457/1, 1457/2, 1459/1, 1459/2, 1459/3, 
1462, 1464, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1471, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474/1, 1474/3, 1474/4, 1475, 1476, 
1478/3, 1479, 1480/1, 1481/2, 1485/1, 1487/2, 1487/3, 1487/4, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1494, 
1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498/1, 1498/2, 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1505/1, 
1505/10, 1505/11, 1505/12, 1505/13, 1505/14, 1505/15, 1505/16, 1505/4, 1505/5, 1505/7, 1505/8, 1505/9, 
1508, 1510/1, 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1514/1, 1515/4, 1517/1, 1517/2, 1517/3, 
1520/14, 1520/15, 1520/16, 1520/17, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5, 2934/8, 2935/10, 2935/11, 2935/12, 
2935/5, 2935/6, 2935/7, 2935/8, 2936/2, 2932-del (vzhodnih 350 m poti), 2934/7-del (jugovzhodnih 220 m 
poti), 2935/13-del (vse, razen vzhodnih 220 m poti), 2936/1-del (vzhodnih 100 m poti), 2939/2-del (južnih 
40 m poti)

Katastrska občina: Bela Cerkev

Parcelne številke: *130, *312, *315, *418, 1352, 1354, 1355, 1356, 1362/1, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 
1369/4, 1369/5, 1372, 1373, 1374/1, 1374/3, 1374/4, 1376/1, 1376/2, 1377/1, 1380/1, 1382, 1383, 1384, 
1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392/1, 1392/2, 1394, 1395/1, 1395/2, 1396, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 
1404, 1405, 1408, 1409, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1411/1, 1412, 1417, 1418, 1419, 1421, 1427/1, 1429/1, 
1429/3, 1432, 1433, 1434, 1435, 1438, 1439/1, 1439/2, 1442, 1445, 1448, 1450, 1451, 1454, 1456, 1457, 
1458, 1459, 1461, 1464, 1466, 1467, 1468, 1473, 1475, 1479, 1480, 1481, 1483, 1485/3, 1486, 1487/1, 
1490, 1492, 1493, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1504, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1507/4, 1509/1, 1509/2, 1509/3, 
1511/1, 1511/3, 1513, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1530, 1543, 1544, 1598/1, 1599, 1603/1, 1603/2, 1605, 1607, 
1608, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611/1, 1611/2, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620/1, 1620/2, 1633/1, 1633/2, 
1636/1, 1636/2, 1636/3, 1637/1, 1637/2, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1640/5, 1642, 1644, 1646, 1649/1, 1649/2, 
1653, 1654, 1655, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662, 1664, 1667, 1669, 1671/1, 1671/2, 1672/1, 1672/2, 1673, 
1675, 1676, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1729, 1730/1, 1751, 1756/1, 1756/2, 1758/1, 1774, 1793, 
1794/1, 1794/2, 1826, 2942/1, 2942/2, 1517/1-del (severna polovica parcele), 1719/8-del (vse, razen za-
hodne in južne špice), 1771/1-del (vse, razen južne špice), 1827-del (vse, razen južne špice), 2924/1-del 
(južnih 20 m poti), 2924/2-del (severnih 140 m poti)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna 
določila:

– Prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
– Prepoved gradenj na novih lokacijah in na mestu že obstoječih objektov.
– Prepoved podzemnih infrastrukturnih vodov in objektov povezanih z njimi.

Zap. št.: 7

Ime: Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Vihra
EŠD: 10877

Naselje: Vinji Vrh

Katastrska občina: Bela cerkev

Parcelne številke: *425, 626, 627, 628, 630, 695, 696, 700, 703, 704, 705, 707, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 713, 714, 715, 716, 
718, 720/1, 720/2, 726, 728, 729, 732, 736, 737, 740, 743/3, 745/1, 745/2, 745/3, 747, 750/1, 750/2, 750/3, 
750/4, 752, 754, 756, 758, 759, 761, 764, 765, 2287, 2288, 2289/1, 2289/2, 2289/3, 2289/4, 2289/5, 2289/6, 
2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2289/13, 2289/14, 2289/15, 2289/16, 2295, 2296, 2300, 2301, 
2305, 2306, 2307/1, 2307/2, 2307/3, 2307/4, 2307/5, 2308, 2309/1, 2309/2, 2310, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 
2311/4, 2314, 2321/1, 2322/2, 2912, 2961-del (severnih 780 m poti)
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VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna 
določila:

– Prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
– Prepovedane so gradenj objektov na novih lokacijah.

6. člen
(stavbe)

Zap. št.: 8
Ime: Grič pri Klevevžu – Grad Klevevž
EŠD: 8660
Naselje: Grič pri Klevevžu
Katastrska občina: Zbure
Parcelna številka: *415
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Zbure
Parcelne številke: *111, *112/2, *416, *417, *454, *500, 963/1, 963/2, 964, 965/3, 965/4, 967/1, 967/2, 969/1, 969/2, 969/3, 

969/4, 971/1, 971/2, 971/3, 971/4, 971/5, 974, 976/3, 986, 987, 988, 990, 995/5, 1129, 2563/1, 2563/2, 2577, 
2578, 2579, 2585, 2586/1, 2586/2, 2586/3, 2589, 2591/1, 2591/2, 2591/3, 2595/1, 2595/10, 2595/11, 2595/2, 
2595/3, 2595/4, 2595/5, 2595/6, 2595/7, 2595/8, 2595/9, 2596, 2598/1, 2603/27, 2621/1, 2621/2, 2622/1, 
2622/2, 2623, 2630, 2635, 2636, 2637, 2660/2, 2779, 2799/4, 2799/5, 2839/2, 2841, 976/1-del (vse, razen 
jugovzhodne špice), 2571/2-del (vzhodna špica), 2584-del (severna špica), 2772/6-del (180 m ceste ob 
Marijini kapeli), 2774-del (vse, razen vzhodne špice), 2780-del (400 m odcep proti mlinu), 2839/2-del (potok 
Radulja v delu znotraj vplivnega območja)

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike ter varstvena režima za arheologijo in stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja

– V vplivnem območju je potrebno celostno ohranjati neposredno z gradom povezane vrednote, kot so krajinsko zasnovan 
manjši grajski park, grajska gospodarska poslopja, mlin s kopališčem v soteski reke Radulje ter cerkev Karmelske Matere božje.
– V vplivnem območju se zaradi arheološkega pomena varujejo zemljišča, na katerih rastejo ali stojijo skromni ostanki krajin-
skega parka, gospodarska poslopja, mlin in cerkev Karmelske Matere božje.

Zap. št.: 9
Ime: Šmarješke Toplice – Razvaline gradu Štrlek
EŠD: 11032
Naselje: Šmarješke Toplice
Katastrska občina: Žaloviče
Parcelna številka: 1458/10
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Žaloviče
Parcelne številke: 1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1021, 1022, 1023, 1024, 1456, 1458/9, 1458/11, 

1458/14, 1458/15, 1458/16, 1458/49, 1567-del (potok Toplica severno od razvalin)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Ohranjeni zidovi z vsemi detajli in razpoznavno tehnologijo srednjeveške gradnje.
– Obrambni jarek.
– Celotna parcela spomenika (zaradi arheološkega pomena).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike ter varstvena režima za arheologijo in stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

7. člen
(Sakralni stavbni spomeniki)

Zap. št.: 10
Ime: Bela Cerkev – Cerkev sv. Andreja
EŠD: 1620
Naselje: Bela Cerkev
Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelna številka: *225
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
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Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelne številke: *224, *377, *389, *406, *429, 2640/2, 2640/3, 2673/2, 2673/3, 2676/5, 2682, 2683/1, 2683/2, 2683/3, 2683/4, 

2683/6, 2685/1, 2685/2, 2688/1, 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2689, 2700/2, 2705, 2707, 2708/1, 2708/2, 2710/1, 
2710/3, 2717/10, 2717/9, 2723/6, 2723/7, 2727, 2955/5, 2710/3-del (južni del), 2727-del (južna špica), 
2947/1-del (južni del – dostopna cesta okoli cerkve), 2948-del (južnih 50 m poti), 2950/1-del (severnih 100 m 
glavne dostopne ceste), 2955/6-del (vaški trg ter del ceste proti severu)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova osrednja lega v naselju kot višinske dominante.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost ter posamezni dekorativni členi arhitekture (kamniti okviri oken in vrat, 
kamnita napisna plošča).
– Oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike), orgelska omara, slika sv. Florijana, delo slikarja Goldensteina.
– Kamnit pokopališki zid in vhodi na pokopališče ter del pokopališča z otroškimi grobovi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 11
Ime: Dolenje Kronovo – Cerkev sv. Nikolaja
EŠD: 1621
Naselje: Dolenje Kronovo
Katastrska občina: Družinska vas
Parcelna številka: *1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Družinska vas
Parcelne številke:  *2, 122/1, 123/1, 123/2, 138/2, 140, 142/1, 142/2, 118-del (južno od ceste)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru ter njegova osrednja lega v naselju kot višinske dominante.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni dekorativni členi (dekorativna 
poslikava zvonika in prezbiterija) in kamnoseški detajli.
– Oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi), kip sv. Miklavža v niši zahodne stene zvonika, zvon z letnico 1531, pozlačen kelih iz 
zač. 18. stoletja, kadilnica iz tolčene pločevine in k njej pripadajoč čolniček iz sr. 18. stoletja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 12
Ime: Draga pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Helene
EŠD: 1624
Naselje: Draga
Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelna številka: *201
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelne številke: 2316, 2317, 2354/1, 2354/2, 2358, 2359, 2360, 2361, 2364, 2365, 2382, 2383, 2397/1, 2397/2, 2398, 2367-

del (zahodna špica pri cerkvi)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru in nepozidan prostor izpostavljenega pomola nad sotesko.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamnoseški detajli (kamnit 
portal, okvirji oken).
– Oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi), kamnita zakramentalna hišica v severni steni ladje, poznogotski kip Matere Božje z 
otrokom, slika Matere Božje dobrega sveta, delo slikarja Antona Postla in zvonček z letnico 1618 in posvetilni križi na stenah ladje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Drevesa, ki zastirajo pogled na cerkev iz doline, se lahko se odstranijo. Pomembnejša drevesa, ki oblikujejo ambient cerkve se 
ohranjajo.

Zap. št.: 13
Ime: Grič pri Klevevžu – Cerkev Karmelske Matere božje v Slapah
EŠD: 2536
Naselje: Grič pri Klevevžu
Katastrska občina: Zbure
Parcelni številki: *111, 967/2
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VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK
– Cerkev predstavlja prostorsko dominanto in daje značilno prepoznavnost pokrajini ob Radulji.
– Cerkev ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za poznavanje historičnih 
gradbenih materialov in njihove uporabe.
– Cerkvena arhitektura je izredno kvaliteten primer poznorenesančne arhitekture iz prve četrtine 17. stoletja in sodi med po-
membnejše na Slovenskem.
– Kvalitetna oltarna oprema lepo dopolnjuje opus našega baročnega podobarskega izročila, antependij dolenjskega baroč-
nega slikarja Antona Postla, podobe križevega pota slikarski opus baročnega slikarja Valentina Metzingerja, slika Marijinega 
Obiskovanja pa opus francoskega slikarja Charlesa Le Bruna.
– Nastanek cerkve je povezan z lastniki gradu Klevevž (družina Moscon), saj je bila postavljena kot njihova grobna cerkev, 
nanjo se veže tudi bogato ustno ljudsko izročilo.
– Grobno polje z nagrobniki družine Ulm ohranja spomin na nekdanje lastnike med 2. svetovno vojno požganega gradu Klevevž.

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, nepozidan prostor in prostorska povezava (vidni stik) z lokacijo gradu Klevevž.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali, 
okvirji oken, slopi, kamniti tlaki, napisna nagrobna plošča, kropilni kamni, stopnice pred oltarji in glavnim vhodom), leseni (krila 
vrat, okenski okvirji, stopnice na pevski kor) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, okovje, ključavnice in kljuke).
– Dekorativni elementi iz štuka na obokih in dekorativna poslikava na stenah.
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, relikviariji, Marijin prenosni oltarček) in kamnita prižnica.
– Slike: Marijino Obiskovanje iz opusa francoskega slikarja Charlesa Le Bruna, sv. Marjeta iz nekdanje župnijske cerkve, 
14 podob križevega pota, delo Valentina Metzingerja in antependij, delo Antona Postla).
– Lesen pevski kor, njegovo stopnišče, ter ograja z baročno orgelsko omaro, inštrumentom in kovinskimi zastavicami.
– Steklen lestenec, prinesen iz župnijske cerkve.
– Grobno polje z nagrobniki družine Ulm.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.

Zap. št.: 14
Ime:  Koglo – Cerkev sv. Lenarta
EŠD: 2540
Naselje: Koglo
Katastrska občina: Zbure
Parcelna številka: *260
Katastrska občina: Zbure
Parcelne številke: *255, *261, *262/2, *262/3, 1566/1, 1567/3, 1567/4, 1567/5, 1567/6, 1568, 1569, 1570/1, 1570/2, 1571/2, 

1614, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1665/1, 1665/2, 1666, 1668
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru kot višinske in prostorske dominante.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamnoseški detajli (talni zidec, 
portal, obočna rebra), leseni (krila vrat, okenski okvirji) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, panti, ključavnice in kljuke).
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi), pa tudi poslikava v prezbiteriju pod sekundarnimi beleži.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 15
Ime: Radovlja – Cerkev sv. Jakoba na Cerovcu
EŠD: 2541
Naselje: Radovlja
Katastrska občina: Zbure
Parcelna številka: *174
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Zbure
Parcelne številke: *179, *180, *465, 1278/1, 1295, 1297, 1301, 1302, 1281-del (zahodni del parcele ob cesti), 1292/3-del (se-

verni del parcele ob cesti), 1300/1-del (vse, razen zahodne špice), 2777-del (140 m južne ceste ob cerkvi), 
2807/2-del (70 m severne ceste ob cerkvi)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamniti (portala, obočna 
rebra, sklepniki), leseni (krila vrat, okenski okvirji) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, panti, ključavnice in kljuke).
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi), poslikava na slavoločni steni pod sekundarnimi beleži, fragmenti poslikave ob 
glavnem vhodu, dekorativna poslikava na zvoniku in ob glavnem portalu ter tlaki.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
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Zap. št.: 16
Ime: Straža pri Vinjem Vrhu – Stebrno znamenje
EŠD: 8687
Naselje: Vinji Vrh
Katastrska občina: Bela cerkev
Parcelna številka: 2897-del (znamenje stoji na parceli ceste)
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Bela cerkev
Parcelne številke: *398, 138/1, 138/2,2892-del (južnih 30 m ceste), 2897-del (vzhodnih 110 m ceste ob znamenju)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova, avtentičen material in namembnost spomenika.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Odstrani se vegetacija, ki zakriva poglede na spomenik.

Zap. št.: 17
Ime: Šmarješke Toplice – Cerkev sv. Štefana
EŠD: 2542
Naselje: Šmarješke Toplice
Katastrska občina: Žaloviče
Parcelna številka: *142
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Žaloviče
Parcelne številke: 1395, 1399, 1401/2-del (vse, razen južne špice in vzhodnega dela preko poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost in originalna gradbena substanca.
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi) in slika Matere Božje iz leta 1921.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 18
Ime: Šmarjeta – Cerkev sv. Marjete
EŠD: 2535
Naselje: Šmarjeta
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelni številki: *292, 1962/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Spomenik nima določenega vplivnega območja. Cerkev se varuje znotraj območja registrirane dediščine Šmarjeta – Vaško jedro 
(EŠD 23126).
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru kot višinske dominante.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (portali, 
lesena krila vrat, okenski okvirji, terecco tlaki).
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, tabernakelj, svečniki), prižnica, kropilni kamni in ograja pevskega kora z 
orglami.
– Slike: Križanje iz Slap, sv. Jurija in Darovanje v templju iz 18. stoletja, slike Križevega pota in slika sv. Frančiška s tretjere-
dniki, delo slikarja Matije Koželja in leseni okvirji slik Križevega pota, izdelek Karla Poglajna, Jebačinovi sliki Jezusa na križu 
in Srca Jezusovega;
– Kipi: mrtvega Kristusa in sv. Antona Padovanskega, delo Jožeta Jarma, sv. Jožefa, sv. Alojzija in sv. Neže, delo Franca Zajca, 
Lurške Marije in kip Srca Jezusovega, delo Feliksa Tomana in kip Marije, naše ljube Gospe presvetega srca.
– Slikana okna – izdelek Tiroler Glasmalerei iz Innsbrucka.
– Luči – izdelane po načrtih arhitekta Janeza Valentinčiča.
– Nagrobni plošči župnika Andreje Jegliča in Janeza Volčiča pod pevskim korom.
– Spominska plošča padlim v 1. svetovni vojni na pročelju cerkve.
– Kamnit zid nekdanjega pokopališča ob cerkvi, v njega vzidani nagrobniki in dostopi.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe ter varstveni režim za spominske objekte in kraje.
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Zap. št.: 19
Ime: Vinica pri Šmarjeti – Cerkev sv. Martina
EŠD: 2538
Naselje: Vinica pri Šmarjeti
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelni številki: *1, 463/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelne številke: *2/1, *2/2, 2921/6, 2953/9, 2954, 460, 461, 463/1, 464, 465/16, 6/1-del (jugozahodnih 110 m), 2921/5-del 

(cca. 300 m ceste ob cerkvi), 2952/1-del (cca. 130 m ceste vzhodno od cerkve)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA

– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (portali, 
lesena krila vrat, okenski okvirji).
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, svečniki).
– Lestenec – glažutarsko delo iz druge polovice 19. stoletja.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 20
Ime: Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Janeza Krstnika
EŠD: 1622
Naselje: Vinji Vrh
Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelna številka: *4
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelne številke: *46, *97, *98, *99, *281, *401, 327/1, 327/2, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 343, 346, 347, 348, 350/1, 

350/2, 932, 933, 936, 937, 940, 942, 943/1, 943/2, 946, 1053, 1057/2, 1057/3, 1057/4, 1059, 1061, 1062/2, 
326-del (jugozahodni del pod potjo), 2904-del (cca. 250 m ceste mimo cerkve in 90 m njenega južnega 
odcepa)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in ambient cerkve z lipo.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (kamnit 
glavni portal) ter dekorativna členitev fasad.
– Cerkvena oprema (oltar, prižnica) z vsemi pripadajočimi kipi in okrasjem ter sliko Antona Postla.
– Spominska plošča Jožetu Peterlinu na cerkvenem pročelju.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Varuje in ohranja se lipa pri cerkvi.

Zap. št.: 21
Ime: Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Jožefa
EŠD: 2537
Naselje: Vinji Vrh
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelni številki: 1505/1, 1505/5
Katastrska občina: Bela cerkev
Parcelna številka: 1653
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenja vas
Parcelne številke: *166/3, *167, *170, 1474/3, 1474/4, 1496/1, 1496/2, 1500/1, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1505/4, 1505/7, 

1505/8, 1505/9, 1505/10, 1505/11, 1505/12, 1505/13, 1505/14, 1505/15, 1505/16, 2934/8, 2935/10, 2935/12, 
2935/11-del (severnih 140 m ceste), 2935/13-del (zahodnih 10 m ceste)

Katastrska občina: Bela Cerkev
Parcelne številke: 1649/1, 1654, 1655, 1662
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VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, nepozidan prostor okoli cerkve in ambient z lipo.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamniti (portali, okvirji 
oken, kropilni kamni), leseni (krila vrat, okenski okvirji, stopnice na pevski kor) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, panti, 
ključavnice in kljuke).
– Prostostoječi zvonik, njegova originalna gradbena substanca ter posamezni kamniti deli (stopnice, obrobe na fasadi)
– Kapeli ob zahodni steni zvonika in vzhodni steni prezbiterija
– Dekorativni elementi iz štuka na obokih.
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike), prižnica, ograja pevskega kora z orgelsko omaro in inštrumentom
– Slika Smrt sv. Jožefa, delo Valentina Metzingerja, in votivni podobi, ena na ograji pevskega kora in druga v župnišču v 
Šmarjeti.
– Zvon celjskih livarjev Nikolaja Urbana Boseta in Konrada Schneiderja iz leta 1701.
– Lipa na južni strani prezbiterija.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
Cerkev se nahaja znotraj spomenika Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh (zap. št. 6), zato velja tudi 
varstveni režim za arheološka najdišča.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja Varuje in ohranja se lipa. Celotno vplivno območje se nahaja znotraj spomenika 
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh (zap. št. 6), zato v vplivnem območju cerkve velja tudi splošno var-
stveni režim za spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.

Zap. št.: 22

Ime: Žaloviče – Cerkev sv. Urha

EŠD: 2539

Naselje: Žaloviče

Katastrska občina: Žaloviče

Parcelna številka: *1

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA

Katastrska občina: Žaloviče

Parcelne številke: *2, 426/3-del (severni del), 427-del (južni del), 428-del (južni del), 429/1-del (jugovzhodni del)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (portali, 
lesena krila vrat, okenski okvirji).
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, svečniki).
– Kipa sv. Antona Padovanskega in sv. Urha iz 18. stoletja.
– Kelih z letnico 1676.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

8. člen
(spominski objekti in kraji)

Zap. št.: 23

Ime: Bela Cerkev – Grob s spomenikom padlim

EŠD: 4193

Naselje: Bela Cerkev

Katastrska občina: Stara vas

Parcelna številka: 2955/6-del (jugozahodni del parcele)

VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK
– Osrednji in najstarejši tovrstni spomenik padlim v NOB v Občini Šmarješke Toplice.
– S svojo lokacijo in ob primerni ureditvi dopolnjuje podobo centralnega dela Bele Cerkve.

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru ter njegova lokacija v strukturi naselja.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje 
določilo:

– ob celovitem urejanju in prenovi osrednjega dela Bele Cerkve se območje spomenika lahko delno prilagodi novi zasnovi trga.
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Zap. št.: 24

Ime: Grič pri Klevevžu – Grob s spomenikom padlim na pokopališču v Slapih

EŠD: 4205

Naselje: Grič pri Klevevžu

Katastrska občina: Zbure

Parcelna številka: 967/2-del (severni del parcele)

VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK
– Avtentična lokacija pokopa.

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA (A-9)
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike (A-9.1) in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: 25

Ime: Šmarjeta – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
EŠD: 4238

Naselje: Šmarjeta

Katastrska občina: Gorenja vas

Parcelna številka: 1940/2-del (jugovzhodni kot parcele)

VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK
– Osrednji tovrstni spomenik padlim v NOB v občini Šmarjeta.
– Avtentična lokacija pokopa.

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

9. člen
(drugi objekti in naprave)

Zap. št.: 26

Ime: Šmarješke Toplice – Vodnjak v zdraviliškem parku
EŠD: 8686

Naselje: Šmarješke Toplice

Katastrska občina: Žaloviče

Parcelna številka: 995/4-del (del parcele v krožišču parkovnih poti)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost – ohranjena originalna podoba.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

10. člen
(grafični del odloka)

(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na 
zemljiško katastrskih prikazih različnih meril (od 1:1000 do 
1:10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih 
spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne 
dediščine (dalje RKD). V primeru odstopanj med odlokom in 
RKD se upošteva prikaz v Odloku. Sestavni del Odloka so tudi 
opisi posameznih spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi 
sestavinami ter vrednotenjem.
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(2) Grafični del vsebuje:
1. Pregledna karta spomenikov v M 1:50000
2. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomemb-

nejših sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik posebej:
List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomemb-

nejših sestavin ter vrednotenjem
List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na 

ZKP v M od 1:1000 do 1:10 000.
(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spome-

nikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen 
zemljiško katastrski prikaz – v nadaljevanju: ZKP, vir: GURS, 
stanje: februar 2014.

(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi 
vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije spomenikov in 
območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na 
analogni prikaz v izvirniku.

V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izbolj-
šave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše 
določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega 
katastra ...), se smiselno upoštevajo območja prikazana v iz-
virniku, oziroma je dovoljena njihova interpretacija v mejah 
natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obrav-
navanem območju. Interpelacija je možna pri posamičnih pri-
lagoditvah (prilagoditvah na posamičnih parcelah). Zaradi po-
enostavitve ugotavljanja, kdaj se je izvedla izboljšava grafičnih 
podatkov zemljiškega katastra se pogoj vezati na ohranjanje 
izvorne parcelne številke. Če se je parcelna številka ohranila, 
pomeni da so se lahko dogajale samo izboljšave grafičnih po-
datkov zemljiškega katastra.

V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov 
(parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje 
v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo 
območja na novo stanje ZKP.

11. člen
(priloge k odloku)

Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razglasi-
tev kulturnih spomenikov in lokalnega pomena na območju Obči-
ne Šmarješke Toplice (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2015/1, september 2015), 
ki se hrani na Občini Šmarješke Toplice v spisu postopka in na 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(upravljanje)

Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skla-
du z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri 
upravljavcu.

13. člen
(obveznost javne dostopnosti)

Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti 
omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmo-
žnostmi. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih va-
rovanih elementov.

14. člen
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)

Za vse posege v spomenik in vplivno območje spome-
nika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine.

15. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-
stojen za področje kulturne dediščine.

16. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemlji-
ški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih 
od 5. do vključno 8. člena tega Odloka pri vsakem posame-
znem kulturnem spomeniku.

17. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena v Občini Šmarješke Toplice prenehajo veljati naslednji 
odloki in sklepi oziroma njihovi deli:

– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremič-
nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na nepre-
mične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Občine 
Šmarješke Toplice.

18. člen
(hramba)

Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 
Občine Šmarješke Toplice in sedežu Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj 
med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0001/2016-6
Šmarjeta, dne 1. junija 2016

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

1798. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine 
Šmarješke Toplice na 16. redni seji dne 31. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na naslednjih nepremič-

ninah:
a) parcelna št. 2934/3 k.o. 1466 – Gorenja vas 

(ID 6307264), parcelna št. 2934/5 k.o. 1466 – Gorenja vas 
(ID 6307622),

b) parcelna št. 2898/5 k.o. 1468 – Bela Cerkev 
(ID 6480441), parcelna št. 2898/6 k.o. 1468 – Bela Cerkev 
(ID 6480442),

c) parcelna št. 2954/2 k.o. 1468 – Bela Cerkev 
(ID 1104592),

d) parcelna št. 1406/8 k.o. 1467 – Družinska vas 
(ID 6557668),

e) parcelna št. 2938 k.o. 1466 – Gorenja vas (ID 4637428).

II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži 

lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 
66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2016-17
Šmarjeta, dne 31. maja 2016

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ŽIROVNICA

1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe), 18. člena 
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – 
UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 11. seji dne 26. 5. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016 

(Uradni list RS, št. 2/15 in 18/16) se tretji odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se po novem glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.918.749

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.574.720

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.625.314

700 Davki na dohodek in dobiček 2.219.184

703 Davki na premoženje 332.230

704 Domači davki na blago in storitve 73.900

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+714) 949.406

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 366.102

711 Takse in pristojbine 2.360

712 Globe in druge denarne kazni 5.050

714 Drugi nedavčni prihodki 575.894

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 190.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 190.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 154.029

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 83.782

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 70.247

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.426.444

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409) 1.145.736

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 251.332

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 38.423

402 Izdatki za blago in storitve 808.601

403 Plačila domačih obresti 757

409 Rezerve 46.623

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.307.227

410 Subvencije 10.500

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 652.960

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 243.813

413 Drugi tekoči domači transferi 399.954

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.903.896

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.903.896

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 69.585

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 11.605

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 57.980

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki 
minus skupaj odhodki) –507.695

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)  
(I.-7102)-(II.-403-404) (skupaj prihodki brez 
prihodkov od obresti minus skupaj odhodki 
brez plačil obresti) –511.938

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 1.121.757

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750) 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 18.249

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (441) 18.249

441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih 
podjetjih in družbah, ki so v lasti države 
in občin 18.249



Uradni list Republike Slovenije Št. 40 / 6. 6. 2016 / Stran 6151 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV 
(IV.-V.) –18.249

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 350.904

50 ZADOLŽEVANJE 350.904

500 Domače zadolževanje 350.904

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 20.591

55 ODPLAČILO DOLGA 20.591

550 Odplačilo domačega dolga 20.591

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –195.631

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 330.313

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 507.695

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 195.632

«

2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih pro-

gramov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.

3. člen
V prvem odstavku 11. člena se znesek 260.904 EUR 

nadomesti z zneskom 350.904 EUR.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0042/2014
Žirovnica, dne 26. maja 2016

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

1800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o priznanjih Občine Žirovnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 s spr.) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) 
je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. seji dne 26. 5. 2016 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o priznanjih Občine Žirovnica

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni list RS, 

št. 93/00, 88/01, UVG 14/03 in 10/05) se v 8. členu četrti od-
stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Predlog mora vsebovati naziv in ime predlagatelja, v 
primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata 
za prejemnika priznanja, datum rojstva, državljanstvo in naslov, 
v primeru pravne osebe pa naziv in sedež ter obrazložitev 
predloga.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00200-003/00
Žirovnica, dne 26. maja 2016

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

1801. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in 18. člena 
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – 
UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 11. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Zemljišču s parc. št. 618/17, k.o. Zabreznica, se ukine 

status javnega dobra in postane last Občine Žirovnica.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 26. maja 2016

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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VSEBINA

1780. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v Javnem zavodu Vrtec Laško 6122

1781. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 6122

LJUBLJANA
1782. Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
del območja urejanja BO 1/1 in del območja ureja-
nja ŠO 1/1 6123

LJUBNO
1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lo-

kacijskem načrtu IPC Loke 6123

NOVA GORICA
1784. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostor-

skem načrtu Mestne občine Nova Gorica 6123
1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o so-

financiranju programov društev s področja kmetij-
stva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica 6124

ROGAŠKA SLATINA
1786. Sklep o ukinitvi javnega dobra 6124

SLOVENJ GRADEC
1787. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C 
Pameče 6124

1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra 
za izobraževanje odraslih 6129

1789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Mestne občine Slovenj Gradec 6130

1790. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti/progra-
mov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj 
Gradec 6130

1791. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona 
Pameče« 6132

1792. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave 
Šmartno – Krnice (SC 8) 6134

1793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.3) 6135
1794. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4) 6135
1795. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.6) 6135

SLOVENSKA BISTRICA
1796. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in sto-
ritveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca 6135

ŠMARJEŠKE TOPLICE
1797. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomeni-

kov lokalnega pomena na območju Občine Šmar-
ješke Toplice 6137

1798. Sklep o ukinitvi javnega dobra 6149

ŽIROVNICA
1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Žirovnica za leto 2016 6150
1800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o priznanjih Občine Žirovnica 6151
1801. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 6151

MINISTRSTVA
1765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o izvajanju Zakona o davčnem postopku 6057
1766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih 

listin v osnovni šoli 6066

USTAVNO SODIŠČE
1767. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča 

št. VIII Ips 181/2014 z dne 13. 1. 2015, sodbe 
Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 
112/2014 z dne 22. 5. 2014 in sodbe Delovnega in 
socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1545/2012 
z dne 21. 11. 2013 6091

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1768. Stavkovni sporazum 6093
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